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Pedmluwa.

ar odáwaje báse tuto pízniwcra literatury eské,

za dobré uznáwám, nkolik slow o sméru a obsahu spisu

tohoto zde pronésti.

Básnictwí se powažuje za nejbodejší wýkwt ži-

wota národního. Básník opvvuje weškeré snažení a tau-

žení, slasti i strasti pokolení lidského, též i welebné

ideály , k nimžto clowcenstvvo w rozmanitých dobách

asu se kloní a milostí welne. Takowéto odlesky weške-

rého žiwota znamenáme we spisech básnických dáwných

Rek a íman. II eckého národa, milostnau pírodau

hojnými dušewními i tlesnými pednostmi nadaného,

jewí se w plodech básnických zbožowání pírody, zwe-

lebowání krásy a swéta smyslného. Podobné ideály pa-

nují w básnických wýtworech íman, byt i ozáeny

byly krwawým leskem me, jakož tomu jinak býti nelze

w národ wálených swtoborc. A wšak snáší se nad

skwlým básnickým swtem jak Rek tak íman
dsící stín písného osudu, jehož hrza toliko u pítomno-

sti skwlých Olympických boh ponkud se tají.
—

Za as Perikla u Rekw, u Ríraanuvv pak w po-

sledních dobách republiky a za panowání Augusta, zplo-

zena jsau nejznamenitjší díla básnická, díla, w nichžto
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se krásn srownáwá forma s obsahem wznešeným, my-
šlénky skwlé se slohem mistrným \ tak že spism

takowým nawždy sláwa wýbornosti ili klassicnosti

piknuta jest. We stedowku, když hrozné náwaly

stéhujících-se národ pestaly, a jižní Ewropa klidnjší

twánost získala, zablesklo z onch klassických spisu

nowé swtlo wzdlanosti do temnoty wšeobecné. Sím,

metané Homerem, Pindarem, Sofoklem, Horacem a Vir-

gilem na klassické luhy, zaneseno jsauc na pdu sewer-

ních barbar, poalo se zde klíiti a hojného owoce sli-

bowalo. Proež není se emu diwiti, že uenci, jimž se

zdroje staré klassické literatury otwíraly, k této wdénau

láskau a nadšením jakýmsi pilnuli, odwracujíce se ode

wšeho, coby s welebností spisw klassických w zápas n-
jaký wjíti mohlo. Než pak wedlé klassické této literatury

wzniklo nowé, prostonárodní básnictwí, jehož sob na

zaátku uenci nehrub wšímali, nedomníwajíce se, žeby

z nho nebezpený sok staré klassicnosti powstati mohl.

Za onch dob , když se západní ímská íše ke

konenému /troskotání swému chýlila, utwoila se w Itálii,

Hispanii a Galii nowá náeí smíšením latiny s jazy-

ky cizincw do jižní Ewropy náwalem se hrnuwších;

nowá tato náeí národ Románských též jméno jazy-

kw Románských obdržela, z ehož pozdji pojmeno-

wání literatury a školy Románské ili romantické pwod
swj wzalo *}. Lid obecný kraj Románských jen málo

*) Národ Španlský jesti slitina Iberských, ímských, Kartaginských,

Germánských a Arabských pokolení; jádrem národa Francauského byli

Celtowé, s kterými se pozdji ímané, Frankowé, Burgundowé a jiných

Germánských narodil množstwí smísili. Nikoliw stejným puwodem swým,

nýbrž psobením jazyka ímských podmanitelu stalo se, že reci národu,
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co o sláwé spisu staroklassických se dowdl, k nmu
jen temný ohlas ímské swtoborné sláwy, jako zwuk

wzdáleného umírajícího hromu se donesl; a wšak éas

zbudil tyto národy k nowému, ilému žiwotu, zbudil w
nich nowé pojemy, city, smýšlení a taužení. Idea ke-

sianstwí dáwala pede wším nowý smr myšlénkám a

citm, mocné též psobení w žiwot tehdejší mla kižácká

tažení a rytístwo, založené na zásad cti, nábožnosti a

úcty, jenž se ženám a pannám prokazowala. Ziwlowé

tito stali se hojnými prameny, z nichž obrazotwornost

bohaté látky erpala, dáwajíc tak nowau, žiwau, spolu i

wznešenau twánost plodm básnickým, jenž se tím w
plné swé prawd odleskem žiwota staly. A z této tak

nazwané romantické školy, jenžto, chtíc i sluchu laho-

diti, sob w básních swých rýmowání oblíbila, powstali

nejznamenitjší básníci stedního wéku. Libozwuk a wnit-

ní ušlechtilost, zwlášt pak národní duch w básních mi-

str tchto wanaucí a dotýkající se weškerých strun ži-

wota, získal jim newadnaucí wnce; — dosti bude zde

uwésti jména Dante, Tasso, Camoens.

Odstup ode mne, abych se zásluh prawych následo-

wník básnéní klassického nemile dotýkal, a wšak jich

poet jen welmi skrowný byl, tím wétší wšak zástup ne-

japných nácestník, kteí powrchní wyhlazeností a leskem

formy sob u nkterých obdiwowatel swých též jméno

klassikw wydobyli. A wšak pozdjší následowníci klas-

ímskému orlu podrobených, ráz anebo spíše powrchní romanskau barwu

obdržely; kdežto známo, že píbuznost Slowanských národu založena jest

na stejném jich puwodu z jednoho koene, o emž nejen jazyk , nýbrž

i starodáwné mrawy, obyeje a zpsoby lidu Slowanského patrné swde-
ctwí dáwají.
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sikw odwrátili se we spisech swých ©,d poteb a snažení

národa swého, lpíce na ideálech a mrtwých zásadách

dáwno zašlého asu. Médie, jakého zisku nabyli náro-

dowé z horowání weršowc wku XVII. a XVIII. we

swt mythologickém dáwných Rek a ímanu, z blau-

zení po niwách Arkadie a z laškowání idyllických pa-

staušk s Dorylidami a Dafnami? Poesie onch as
pronewila se žiwotu skutenému, a chtíc se wytrhnauti

z pdy pítomnosti a wtwe swé pichýliti k dobám za-

šlým, stala se networnau rostlinau. Takowýchto rostlin

zplodila literatura wšech wzdlaných národ welké

množstwí. Zwlášt literatura Francauská šestnáctého a

sedmnáctého století wywolila sob za hlawní prawidlo

následowání starých klassíkw, hrd opowrhujíc mra-

wem, obyejem, citem i potebami wlastního národa

swého. Panowala tenkráte w literatue wubec jakási

samowláda jistých forem a náhled; a wšak monopol w
literatue žádné platnosti nemá, a samowláda jakéhokoli

wkusu, jenž na poteby pokolení sauasných ohled ne-

bere, již zárodek zkázy swé w sob nese. Tento nepi-

rozený smr, jenž w tak nazwaném zlatém wku Lud-

wíka XIV. na nejwyšší stupe se byl powznesl, psobil

též nemile w literaturu okolních národ, zwlášt pak w
Nmeckau a pozdji též w literaturu eskau, k jejížto

historii nyní zetel swj obrátíme.

Z pradáwných wk, z doby pohanských Cech, do-

nesly se až do našich dn jednotliwé a wšak welebné,

srdce jímající zwuky piiwodního básnictwí národa našeho.

Libušin saud, Záboj, estmír, Jelen — jsauí básn ná-

rodní w prawém smyslu, jsaut to wraucné, srdcem hý-

bající hlaholy ze žiwota Slowanského, bez wšelikého
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pimíšení cizích žiwl; nebot prozpwují pwodní silau

a nadšením dje, city a taužení onéch dáwných dob, jsaui

to bodré kwéty žiwota zporaínající pwodním rázem swým

na nkdejší úzké spojení národu Slowanských. Básn

tyto pouze eské, istoslowanské nazýwai mžeme, zna-

menajíce, že prázdny jsau wliwu a psobení cizích žiwl.

Staronmecká literatura podobných, pauze Germánských

skládání pohešuje. Písn starogermánských péwc ili

bardw, o nichž Tacitus zmínku iní, dáwno již w praudu

wékw utonuly, nám wšak písn památku pohanských

rek welebící— na p. wznešený bardit o Záboji— za-

chowány a co wíce, srozumitedlné jsau, kdežto známo,

žeby Germánské zpwy z doby tak wzdálené toliko

ueným skaumatelm jazyka staronmeckého ponkud sro-

zumitedlnými býti mohly. Nejstarší znamenitjší ostatky

Nmeckého básnictwí sahají do XII. století, totiž w dobu

císa Hohenstaufských , w nížto pwci lásky (9Jíenen;

fánger) básnictwí Nmecké zdaile pstowali. Lee zapíti

nelze, že tito nejwíce ze zdroj Románských erpali, a

podlé wzor we Wlaších, w Hispanii a zwlášté w roilo-

zpwné Provencii oblíbených díla swá skládali; proež i

nejstarší ostatky Nmeckého básnictwí patrný znak p-
wodu swého Románského nesau. — Než i staroeské bás-

nictwí musilo se pozdji romantickému žiwlu ponkud

poddati. Dkaz toho znamenáme w pozdjší básni Králo-

dworského rukopisu, Ludiše a Lubor nazwané, kdežto

romantický žiwel, totiž zwelebowání panny a slawné po-

ínání rytíských bohatým se wyskytá. W básni pak we-

leslawné Jaroslaw plane duch kestanstwí co jasná hw-
zda nad hrdinskými iny Slowanských rek. Rytíský

mraw, dobrodružstwí a náboženstwí — hlawní to žiwlowé



X

romantiky — psobily tedy mocn na skladatele onch

básní, bez ztenení wšak ceny národní pedrahých tchto

ostatk eského skládání. Ano twrditi mžeme, že prá-

w tmito žiwly zweleben jest pramen národního bás-

nictwí, ponéwadž zárodek toho, co romantismem probu-

zeno, již w národ Slowanském od pradáwných as
ležel. A wšak když na zaátku XIV. století eští bá-

sníci sob Musu Némeckau, tehdáž již dosti chatrnau, za

wzor oblíbili, stawše se následowníky emeslnických mi-

str zpéweckých (íDíefterfanger) : tenkráte duch básnický

w echách patrn ochabnul, ehož dkaz dosti se za-

chowalo w rýmowaných básních onch as. W nowjších

pak dobách, když ecká a Latinská literatura opt zna-

menitého oblíbení došly, vvzory staroklassické sob na

Parnassu eském samowládu též wydobýwati poaly.

Nepim toho, že následowání starých klassík nemalé

psobení mlo na ušlechtní forem jazykowých a ze-

wnjší wzdlání ei eské; a wšak málo pisplo ku

poznání poteb , sil a pedností lidu našeho , k po-

wzbuzení a wywinowání ducha národního. Žádá pak

náš praktický wk, aby též básník k praktickým pote-

bám zetel swj obrátil. Pešly doby, kdež zdailé

formy, klassická metra, lesklé, mile plynaucí sady

hlawní podstatau spis básnických byly. Jinau, d-
stojnjší úlohu wk náš pwcm eským ukládá, žádaje,

aby tito hluboce nahlédali do žiwota národ, aby zpy-

towali dušewní pohybowání, weškeré taužení a snažení

lidu, aby sledowali okem pozorliwým ideály wku
swého, k nimžto pokolení lidské taužebn mysl piklá-

dá. Takowýmto básníkm se podaí, do žiwota národu

metati stely dušewní, dotýkati se sírun nejtajnjších srd-
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ce lidského a tak od srdce k srdci mluwiti w prawém

smyslu slovv pwce poswátného.

A práwé doba nynjší, na prwní pohled tak nepoeti-

cká, básníku welkau, ano nesmírnau látku poskytuje. Ne-

bol spatujeme, kterak ohromný boj powstal mezi myšlén-

kau a hmotem, mezi swtem ideálu, jehož obor národnost,

náboženstwí a wédu abstraktní w sobe zawírá, a mezi smy-

slností. jenž z lna pírody zlaté swé paláce do wýsosti že-

ne. A wšak swét ideálu i swét smyslnosti jsau tworowé je-

dné swtoplozí moci, proež z jedné wcné myšlénky po-

wstawše, w odporu a boji wécném býti nemohau. Boj a

odpor jen z pewrácenosti lidského smýšlení pocházejí.

K jednot a smíení necht tedy básník co knz míru

wyzýwá; on odkrýwej skwlé poklady w hlubinách dj
dáwných pohrobené, zbuzuj dwru, aby národ w sebe,

w pružnost a wytrwalost swau pewn daufal ; on budiž

tlumoníkem jeho citu a smýšlení; on konen ukazuj co

nadšený wštec w dálce as cíl welebný snažení národ-

ního, ideál skwélý, po nmž nejwznešenjší duchowé

wšech wk taužili.

Patrno, že smr tmito slowy podotknutý ani klas-

sické, ani romantické škole pauze nenáleží, a nalil édne-

me-li blíže w úlohu, jižto wk náš básníkm pedkládá,

peswdcení nabudeme, že tento smr tentýž jest, který

vv nejstarší dob eského básnictwí panovval. Záboj opé-

wuje dje, city, taužení saucasných pokolení, národ swj
tší, sílu jeho budí a mocným warytem swým k innosti

wyzýwá — a hle ! tot práw jest cíl národního básnní

našeho; z ehož poznati lze, že se k pwodnímu,
prawému zídlu swému básnictwí wéku na-

šeho opt nawracuje^
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Spisowatel básn w násiedujících listech obsažené

cíl tento co hwézdu prwodcí ped oima maje, celau

sílu swau k tomu piložil, aby zadost uinil smru po-

dotknutému; a byt i báse ta posauzení nepízniwého

došla, skladatel její sob powdom jest, že ž wrné
wule, z pewného peswédení wznikla, a jsauc w duchu

již dáwno utwoena, jako paup z lupene swého na swtlo

se prodrati rousila, aby tím též njakého dkazu podala

o welebném, wyšším smru národního snažení našeho.

Ackoliw se domníwati neosmluji, žeby nkdo dílo

toto s F a u s t e m velebeného mistra básník Nmeckých

porownáwati chtl, pece za dobré uznáwám, chtje wše-

liká nedorozumní odstraniti, nkolik slow o rozdílném

smru ili tendencí obau zde položiti. Góthw Faust jest

zrcadlo osudu clowka, jenž pauští se pes meze wtipu

lidského, chtje nabyti wédomostí nedostíhlých rozumem

smrtelníka. Báse Góthowa žije na wky w prsau wšech-

nch, jenž se we wédomostech nadsmyslných kochají,

dáwajíc jim wystrahu, aby nezalétali tam, kde se zje-

wuje rozumu, wlastní swau hrdostí oklamanému, tmawá

stránka wdní lidského
;

jesti to welkolepá perifrase

onch slow: „w kterýkoli den bysi ze stromu wdní
zakázaného jedl, smrtí umeš". Faust, odwrátiw se od

prawdy wné, stane se otrokem smyslnosti a náružiwo-

sti swé, a tím moci lábelské podléhá. Než docela na ji-

ném základu spoéíwá báse pítomná. ábel chce Fausta

z Jana teprw utwoiti, a namáhaje se od wíry, nadje

a lásky jej odtrhnauti, o to usiluje, aby Jan k pírod,

t. j. ke hmotu srdcem i myslí pilnul, aby w ní netoliko

oslawení swé, nýbrž i sláwu a spásu národa swého hle-

dal; flábel chce, aby se Jan stal apoštolem wíry nowé,
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jejížto zákony na zbožííowání pírody založeny jsau.

Tím se patrné jewí, že duch odporu se zde netoliko o

koist jediné duše zasazuje, nýbrž o získání nesísl-

ných pokolení lidských. W jedné okolnosti se pak

stýká osud Januw s osudem Góthowa Fausta— totiž že

oba mocí nezkonené lásky wywáznau z kletby wécné:

nebot nmuž býti na wéky zawržena duše, byt i mno-

hokráte se od ustanowení swého uchýlila, když jen sílu

a pružnost swau zachowajíc, w kalu híchu nezmalatní a

pudem wúle wlastní kwelebnému pwodu swému se pi—

znáwá. A wšak s ideau wykaupení Jana spojena jest

zde nerozdílné též idea spasení národ Slowan-
s k ý ch s w é 1 1 e m d u š ew n í m, o s w é c uj í c í m tiché

koleje míru.

W Praze dne I. Bezna 1846.





Prwní oddlení.





Hía ohromných Krkonoš bán
erný mrak swé elo položil;

Mrtwé ticho — wysokán skrán

Ejhle blesk te kížem pokropil.

Za to žhaucích blesk požehnání

Hlásá píroda svvj dík,

Wysílajíc hor a les ryk

Do oblohy w rázném zahímání.

Ejhle tamto, hroznau nad propastí

W hávvu zkrwáceném mladík stojí;

Jeho obliej, tof obraz strastí,

Oko jiskí dsn, jakby k boji

Wyzýwalo blesky.

„Žalujte to nebi hromu tesky,"

Zwolá, „we tmách leží národ eský,

Sláwa wk též i s národem!

W Lipanské té sei wykrwácel

Sílu buj nau hrdý eský lew,

Již se Oreb sesul, w rumy skácel,

Wrah rozkropil wérných bratí krew

!

Já jen wojín bídný, zkrwácený

Prchám do ciziny. Jakéž ceny

Budaucího žití mého chwíle

Do sebe již mají? Kde, kdež cíle

Naleznu — kde wlast, kde domow swj ?

Hroby otcw, wíru vvrných syn,

Památku tch welebených in,
Wlasti má, kde milý howor tvvj?

t



Bda, že jsem nezahynul w boji!

W spánku wném leží brati moji —
Já jen samoten swj žiwot wleku,

Samoten pes meze wlasti teku

Ne — ne— nazpt — tam kde iní mee,

Do husitské slawné see!

S hory dol ! nazpt, tam — —
Kam chceš spchat? blbý sen,

Pelud bídný, mrzký klam!

Po bitwách již Pán ; w této dob

Wše tam ticho, ticho jako w hrob,

Já pak z wlasti wywržen,

Wypuzen, do cizích kraj hnán,

Štwán co drawá zw, bych hledal row,

Hrob swj w cizin— to hrozný low!—
Nikoli!—jsem já swých in pán—
Newyštwou mne do cizinc zem

;

Zde, na pd eské noho stj !

Aj jak mocn duch te wolá we mn:
Kolem sebe hle, zde hrobw dosti,

W klínu matky pochowej swé kosti!"

Hrom tu opt pírodou otásá,

Za ním jinoch w šílenosti hlásá:

„Trauba nebes prowází mne k hrobu,

Blesk hle žehná poslední mau dobu :

S žiwotem to slawné lauení;

Ke dnu, tam kam oko již nesáhá,

Tam se kloním, tmawé do propasti,

Do útroby drahé matky, wlasti—
Pijmiž syna matko— matko drahá!"

Takto zwolaw do propasti skoí—
Hle wšak kowí, ze skály se pnaucí,

Zachytí jej, kolem nho toí

Wtwe swé a we mdlobách hynaucí

Zaufalec se nad hlubinau chwje.

Slyš— tu ze skal strašn se to smje,



Šwihne blesk a zarachotí hrom,

Zmizelf hle ochranný strom,

Wtvve jeho jsau te páže,

Jimiž blíže k télu swému

Rauchem krwe odnému
Zaulalce muž hrozný wáže.

Jakby w letu angel smilowání

Sypal na zem probuzenau kwítí,

Temena tak Krkonošských bání

W lesku ranních erwánk se swítí.

Páry husté z rozsedlin a z daupí

Dmau se zhuru jako kaue slaupy,

Jenžto oltá swatý otáejí

:

Kolem ticho, lupének nedý.se,

Jenom z dáli do prostoru íše

Wodopády wné žalmy lejí.

Na skále tam wojín skrwácený,

Ponoen jsa w spánku, odpoíwá;

Muž pak, rudým rauchem piodný,

W jehož oku zdroj se záští skrývvá,

Nad ním stoje, mluwí temným slowem

:

„Pewná wle — srdce zdrawé —
Hrdá mysl— wásn zhawé;

Byli to bujný skok;

K nám wšak wolný krok

Pudem wlastním, wli pauhau,

Konat musí cestu dlauhau! A

A te jinoch otewel jest oi,

Zrak se potká s prwní slunce záí,

Swítící po bledé jeho twái.

Wzchopí se a na nohy te skoí,

K pedu kroe propast dsnau zhlédne,

Myšlénka se kmitne w duši jeho,



Spate te i muže pehrozného

Cauwá— chwje se a bledne.

„Pro se dsíš, Jene," mluwit jme se

Strašný muž, „hle já jsem tob

Powržený žiwot zachowal;

W propasti, tam w pehlubokém plese

Mrtwola twá w ln wod a skal

Ležela by jist w této dob,

Kdybych, uchopiw t w letu,

Newrátil twé tlo swtu;

Nebo wz to, duse twoje

Bylaby — a jest již moje!"

Jinoch.

Kdež pak jsem— což se tu se mnau dje?

Krew mi stydne, srdce se mi chwje,

Slowa, která slyším hlaholiti,

Nemohu a nechci pochopiti!

Zlý duch.

Pochopíš, mj Jene, wždyf t znám!

Kdo t zplodil, newíš arci sám;

Hora Kutná wšak t wychowala,

Pražská kolej biret bakaláe

Na ucenau hlawu pozdj dala;

Pak t rozjaila nowá záe,

Že jsi, hodiw knihau, sáhnul k mei,

Bys ním máchal w bratrské té seci.

Jan.

Ty mne znáš— twj pohled srdce láme!

Zlý duch,

W jisté knize, pedobe ti známé,

O nížto wšak neád powídám,



Psáno stojí: Kdo se sám

SWéwoln ze swta bere,

Ku swellu se vvíce neprodere !

Jan.

Twore hrzy! tak to není psáno

W písin—

Zlý duch.

Ticho, ticho, nechmež hádky,

Dosti o té wci powídáno

!

Nuže tedy, uvvrhnu t zpátky

Do propasti, tam pak na wnosti

Wediž pi swau s wládcem budaucnosti

!

Duch te kynul: jako drak ohromný

Mlha ze dna propasti se pnula,

Zastíníc te slunce, oblohu i zemi,

Jako pokrovv sinawými lemy

Postavvy již ob zawinula.

Welikán te, w tvvái úsmch pekla,

Wztahuje swé lewé ruky hnáty—
„Nuže, chcešli weselau hru hráti,

Podejž ruku— na let deset tob

Zem se zmní w krásy, lásky nebe!"

Jinoch mle hlawu k zemi kloní—
„Nádhern twj žiwot ozdobím—

"

Jinoch mle twáe dlaní kryje—
„Jene," swdce hlasem dsným wyje,

„Pomstím tebe nad nepítelem,

Tebe a twj národ oslawím!"

,Poinstíš— oslawíš— tvvým, tvvým te jsem !'

Zwolá jinoch, ruku škdci dáwá.

„Stalo se," duch hrzy prowoláwá,

„Smlauwa uzawena mezi námi,

Akoli jen pauhau formau byla;



Nebo krew náš spolek pokropila,

Když jsi letl do smrtící jámy.

Uchopiw t w letu, na twém cele

Znamenal jsem dw krpje welé —
Jedna skwí se na prstenu twém,

Druhau ejhle zde na prstu mém;

Tato krew nás pewn k sob wíže,

Jsemf twým sluhau, tys mj pán a kníže!

Nuže k pomst— wyjasni jen twá!

Skutkem pomsty stoupíš smle

Též i na práh sláwy skwlé, ,

Nebo já, co dobrý hospodá,

Spolu oslaw i psot howím,

Rád dw zwie jednau slrelau lowím!"



II.

IV Hradci Hrálowé.

Welká sín w radnici. Množstwí mšan ozbrojených. W ele sín na

míst powyšenéoi hlawy a wíidcowé strany sirotci : knz Ambrož,
knz Zdislaw a jiní ; mezi nimi dwa wyslanci králowští.

Ambrož.

Brati, wrní wíry bojowníci!

Wyslali k nám posly protiwníci,

Pátelstwí a službu wzkazujíce,

Zlaté hory, doly slibujíce,

Za krále když Zikmunda uznáme,

Jemu Hradec, slawné msto, wzdáme.

(Nadšeným a powýšeným hlasem.)

A wšak wzte, brati, dnes na ráno

Ml jsem já knz Ambrož widní:

Znamenal jsem, kterak osení

Patau wojska bylo rozerwáno—
A tu widím na nebeském kruhu

W oblak odného angela,

Twá se jako slunce blyštla,

Nad hlawau ml rozepiatau duhu —
A ten wolal pewelikýrn hlasem,

Jakby sedm hrom mluwilo

:

Duch, jenžto se snáší nad weškerým klasem,

Jejžto žezlo wrahiivv zlomilo,

Káže, aby pošlapaní wstali,

Swdectwí o wné prawd dali!

A hle, osení to rozmetané

Hrozným kow teskem zhru wstane,

Neb se w kališníky promnilo,



Z jichžto ran se moe krwe lilo.

Zdwihli jsau se statní wíry lwowé,

W ele jejich oba Prokopowé.

Ejhle duch tu wnitní w ústa moje

Slowa klade— zdšen wywolám

:

Pro ty hospodine w dálce stoje

W dobách saužení se skrýwáš nám?

Pro jsi w mlhách hnwu skryt?

Wrazi luišt již napínají,

Šípy na ttiwy pikládají,

Aby stíleli na wrný lid.

A] tu zdwihl hlas swj Prokop wdce,

Otec wrných kališník, kúce:

Mjte pewnau wíru w hospodina !

W zápasu kdož statn wytrwáte,

Sláwu wnau na wýsostech máte —
U nohau se w prachu plazí wina!

My co obt pro kalich jsme padli,

Bychom w smrti wkwn žili,

Krwí sláwu eskau pokropili,

Aby wnce její neuwadly.

Bratí milí, jenom wytrwání!

Pán pomže wrným dílkám swým,

Dada mem jejich požehnání,

Nepátely prutem železným

Roztíští, jak kehkau nádobu—
Bratí— setrwání do hrobu !

—
Takto Prokop; já pak této chwíle

Procitnul jsem.— Nuže wzte míle,

Že wám Zikmund milost zkazuje.

Zlaté hory, doly slibuje,

Za krále když jej uznáte,

Pewný, slawný Hradec jemu wzdáte;

Zpomete wšak na widní moje,

Na hlas zpomete, jejž wdce woje

Pán wydal!



Jedneré hlasy.

Sétrwejme clo hrobu!

Celý zástup.

Radj smrt než porobu!

Knz Zdislaw (k wyslancíim).

Tedy slyšeli jste, milí braši,

Newýwratnau pewnau wli naši,

Od které již bohdá nepustíme.

Powzte tm, kdož wás wyslali,

By swé plece k ránám chystali,

Ne o pokoj, o me uhodíme

!

Prwní wyslanec.

Pomnte pak, že již nelze wám
Wšem kesanským sborm odolati,

Jeho milost císa Zikmund sám —

Jeden z msian.

as již, poslm brady oškubati

!

Druhý wyslanec.

Wšecka msta w mír a jednotu

Wešla s králem, se wšemi i pány —
Wy jen žádaucího klenotu,

Míru swatého, nepijímáte,

Pokoj stawí wšude tiché stany,

Wy jen posud krwe prolívváte

!

Knz Ambrož.

Nepim toho, asowé že bží,

Naplnni písnau pomstau pán

;

Než kdo Zikmundowi slep wí,
Podwoluje wlastní hrdlo rán

!

Známe Ulyssa již podwodného,



10

Sladkým slowem chce nás konejšiti,

Plnau nádobu pak wzteku swého

Na lid dímající prudce wlíti;

Proež wzte, že se nepoddáme,

W hospodina pewnau wli máme!

Celý sbor.

Nepoddáme! nepoddáme!

Prwrrí wyslanec.

Nuže wzte wy též, w záptí-

Za pýchau že kráí zkáza waše!

Knz Zdislaw.

Wyhrožuješ! ajta milý braše,

Snad se w Labi hodláš tápti,

Aneb po studené bažíš Orlici?

Jeden z mšian.

Odpowd jim dejte palicí.

Druhý z mšian.

W konopí již radj zaduste je!

Knz Ambrož.

Brati, bez auhony propuste je!

Bezpeni nech hrdly swými jsau,

Neškote jim skutky ani slowy,

Nech již podwodnému Ulyssowi

Poselstwí to z Hradce donesau.

* (Wyslanci odcházejí.)

Knz Martin wstaupí do sín 5 celý sbor jej hlun wítá i ia ním kráí

Jun Kutenský a cizinec w rauše erweném.

Knz Martin.

Brati, Bh wás pomiluj

!
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Ejhle, wykonal sem úel swj,

Wyzpytovvavv, co se w zemi dje.

Weskerý sbor.

Nuže, milý brate, wyprawuj

!

Knz Martin.

Štstí nehrub se na nás smje;

Wšude mrtwo po té hrozné baui—
Lauže krwe— z mst se ješt kauií;

Sprostý lid se koje nadjí,

Že již konec pohromného asu,

Audm howí, odloživv swé zbran

;

Než pak wšickni maudí radji

Spatiliby ozbrojenau chasu;

Nebo Zikmund, ped zbraní se klon,

Prázdné psti pautá prowazem;

Le jen málo maudrých, bohpomozi,

Pstuje již dobrá eská zem,

Nebo k nám toliko zaslíbili

Piraziti s lidem též i s wozy

Chrudimští a Mýta Wysokého

YYrná obec, z pánw uhodili

S námi Mokrowauský rek udatný

A pak Rohá, Gideon ten statný,

Jehož mysl, pewná jako skála,

Proti wšechnm protiwníkm stála.

Se mnou ejhle! pichází též k wám
Jan Kutenský, wšechnm dobe znám,

W knihách zbhlý, by i w letech mladý.

Knz Ambrož.

Kdož pak nezná rekowného Jana!

"Wítán budiž jménem celé rady,

Pastorku statného Zalužana!
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Jan.

Brati ! radostn wás srdce wítá,

Neb nám opt nowé jitro swítá

!

Wýchod druhý, bywší pokropen

Pnau krwawého wlnobití,

Zwstuje pejasný, slawný den.

Nuže wáš jsem, hotow žiwot swj

Pro kalich a pomstu nasaditi!

Knz Zdislaw.

Wítej nám náš Jene, wyprawuj,

Jak jsi ušel Lipanskému loži.

Jati.

Chránila mne mocná ruka boží.

Po pítele boku otcowského,

Prokopa na wky slaweného,

S palcátem se w daw nepátel topím,

An tu pronewrný onen škdce,

Wilém Kostka sáhodlauhým kopím

Bok jest proklál welebného wdce.

Prokop klesl, já pak pomsty hrzau,

Palcát zdwihna, na wraha dotírám,

A wšak obklíený škdc luzau,

Již již w krvvi na zemi se swírám,

Nebo kopí, wrazíc na mé tým,

Do krwawé tráwy položí mne. —
Polomrtew jsem tam odpoíwal

S mrtwolami do noci až erné;

Záwoj mrákot smyslm mým ukrýwal

Hrozný osud, jemuž wojsko wrné
Podlehlo — až zbuzen trapnau bolí

Slyším stesky, wzdechy, hrozné láni,

O pomoc zde, o smrt tam wolání,

Rozléhající se w tmawém poli.

Plazím se zkrwácen, poloslepý



13

Pes mrtwoly, pawezy a cepy—
Aj tu ohe w oko zablesknul,

Strašn wyjasní se okolí:

W dálce plamen k obloze se pnul,

Hlas pak z ohn k nebi wal,

Žeby zmkil hrudí skal:

Topili tam masem stodoly!

Wíte co to bylo— wci známé.

Nechci vvám wšak wyprawowat šíe,

Kterak jsem se dál a dále bral,

Lžko sob vv pustých lesích stlal

;

Zpomínání toto pamt láme!

Mysle, že již po wšem wšudy weta,

Chwátal jsem též do onoho swta

;

Než wšak pomezí jsem pekroil,

Tu mne pítrt tento wyléil!

(Na cizince ukazuje, který se aušklebn kloní.)

Divvný lowk!

Ambrož.

Zdlslaw.

Twá to odporná!

Cizinec

.

Slowútní a slavvní pánowé,

Nejeden snad z wás již dobe zná

Jméno též i pokolení mé —
Pocházím já z krásné, Wlaské zem,

Kdežto welebené moje plém

Jménem wdce lásky, Ducá del' amor,

W ad šlechty slawn slynulo

;

A wšak bda, kleslo s trnu sláwy,

Potomek co sprostý Duchamor

Opowržený swj žiwot trávví;

Ano, slza žalu kropí twá,
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Praudy studu po lícech se lijí,

Nyní jako bídný mastiká

Swtein tpím se a hnusn žiji !
—

Te wšak porauím se wašim milostem,

Nebo prošed mnohau, mnohau zem,

Widím, že mi nikde také štstí

Jako w Cechách nemohloby kwésti;

Neb kde na žiwoty tolik pastí,

Tam též teba dokonalých mastí.

Drahý pítel mj zde powí wám,

Kterak w léení se dobe znám.

Zdislaw.

Dwra se nejewí w twé twáí;

Než wšak pedce, milý mastickái,

Postaw si jen mezi námi stan

:

Teba léku, kde wydatných ran.

Duchamor.

O dwe mluwíš, milý pane?

Co swt swtem, nezklamal sem kue;

Le wz sám, že nezídka se stane,

Že nás klame skwlý pohled he

;

Já se w zpytowání lící znám,

Ano na známosti zwlášt této

Umní swé celé zakládám.

Te na píklad, pane Zdislawe—
Laskaw ra smlost prominauti—
Zrak mj do duše se laudí twé;

Prosím, raiž oko pozdwihnauti —
Patím jakausi w nm tajnau wadu,

Zwstující newrnost a zradu.

Zdislaw.

Což to chwastáš, mrzký dobrodruhu,

Chceš si lepit mast' na wlastní pruhu?
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Duchumor.

Slušné omlauwám se; pud to wdy.

Jenž se pauští w zalíbené sledy.

(Udeení na zwon.)

Mnoho hlas.

Co se stalo?— Opt huí zwon!

(Zástup k oknm se tlaí.)

Zdislaw

Po námstí lidstwa shon!

Zbrojnoš (do sín wstupující).

Slawní brati! naši nepátelé

Hlun se již piwalili k nám;

Dohalský a Pardus wjejich ele,

Také prapor Kostkw znamenám.

Hlasy shromáždných.

Nuže hotowme se k odporu!

Knz Ambrož.

Dej nám Pane, mocnau podporu!

Jan.

Kostka! — nuže, blíží se již as,

By se w krwi slawil pomsty kwas

!

(Zwonní, zwuky trub a bubnu ; shromáždní Sirotci se w hluném spchu

ze sín ubírají.)
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III.

Do podzimní noci dlauhopusté

Bašty Hradecké se wypínají;

Oblohau se walí mrano husté,

Wtrowé je bujn kolébají.

Luna za chmury se erné skrýwá —
Wsude ticho — jenom zaskípaní

Korúhwiky na steše a báni

Žalmy dsné, ježto wítr zpíwá,

Pronikawým jekem wyprowází.

Slyš, te most se kloní pes Orlici,

Brána otwírá se — wen wychází

erný sbor — to etní bojowníci,

Pod jejichžto kroky mostu krow

Se otásá — zazwuí též kow,

muže když wichr se opírá.

Hlasy zwonu plnoc oznamují,

A když rána poslední umírá,

Zástupy se we tmách potopují,

Z nichž tu onde me bleskot zírá.

1 ten bleskot zhasnul w tmawém boru,

Kladaucím se pes rozsáhlau horu,

Na jejížto ele ku nebesku

Plane množstwí rozswícených blesk.

Tam se etné stany objewují,

Wozy též, jenž jako erný lem

Nepátelský tábor obmezují. —
Strážný na woze tam wysokém

Ohnm ozáený stoje tiše,
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Na ohromné kopí se opírá;

Sebau trhne te, sen z oí stírá—
Poslauchá i napne hlawu wýše:

Tu mu w prsa bodne prudká stela

;

Wojín zdechne, s wozu se již kácí.

Nad ním paweza te žaln znla;

Za stelau pak jako píwal tee

JNa pahorek onen erný pluk —
W zái oh blýskají se mee,

Cep i palcát, napnutý i luk—
W ele pluku, dráždný co lew,

Jan Kutenský, nesa pomsty hnw.

Wšak i w táboe již hlasy wau.

Tu a onde sudlice, tu mee
Nad wozy se w pstích mužfi pnau,

Z haufnic lítají pak šípy žhawé,

Kolem tesk a ryk, z ran krew již tee

:

Hrozní Sirotci co zwe drawé

Wozy boí, lidi seí, drtí,

Probuzené metau w náru smrti.

„Kde jest Kostka, wdce panských sbor?"

Tak se rozléhá to po táboru.

Wilém Kostka Janem pemožený

Tamto na bojišti strašném leží —
Z boku praud mu krwe bží,

Z úst mu erwené se inau pny;

Na prsau co angel smrtných strach

IVlstitel Kutenský mu klee,

Wolá hlasem hrozným : „Bídný brachu,

Pronewre, jenž jsi swého

Pítele a wdce vvelebného

Pod Lipany zrádn usmrtil,

Wypus, wypus duši ernau;

Tam k swým druhm odputuj,

Zrádcm w pekle wyprawuj,

9
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Že jsem tob dýku wrnau
W bok newrný zarazil!"

Když ta slowa wywolal,

Kostkowi swau ostrau dýku

Pod jilec až w prsa wklal!

Na to mstitel powstane,

A hle, s meem krvvawým

Ped ním Martin knz se pne,

Wolá : „Hospodina welebím!

Neb swé mee luza bezbožník

W prsa wlastní wrazila,

Kteréž na zástupy kališník

Úskon jest tasila!"

Wítaje te Kutenského wele

Hlásá: „Sláwa tob, mladý wdce,

Kráející wojsku Pán w ele

!

Zahladil jsi auhlawního škdce,

Jenžto bojowal jest druhdy s námi,

Nyní boil swaté wíry chrámy.

Na památku krwawau twau dýku

Wložím do archy co pomsty knz,

Modle se, by wíry odbojník

Každému se stalo, jako dnes

Mrtwému zde w krwi odpadlíku !"

A tu slyšet w dálce zahímání;

Martin wolá: „Slyš, to pomsty zwání!

Hrom tam dsný hlas wydáwá

:

O plnoci pomsta wstcíwá,

Aby w prsa bodla ránu

Tomu, jenž se pronewll Pánu!"

Jan a Martin te se zhru pnau,

Hrozné prawice si podáwají,

A tak nad mrtwolau krwawau

Odpadlíkm pomstu pisahají.
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IV.

IV Hradci lirálowé.

Komnata.

Jan samoten.

Pomstil jsem t, wdce welebený,

Nad bídníkem pronewilým;

Žiwot mj nabýwá opt ceny,

Nebo mohu hlasem bujarým

Zaplašiti bh tchto mdlobu,

Osidla nepátel rozerwati

.. A tak sláwu eskau wywolati

Druhý Trocnow z Lipanského hrobu. —
Než ta cena, cena hrzyplná,

Za níž kalich pomsty napnn,

Bije w prsa jako wná wlna,

Hlode srdce, plaší z duše sen!

Kdo se poddal bytostem tm tmawým,

Tomu plní sliby swoje wrn;
Z prsau branc swých wšak drápem žhawým

Wyrwau sob propadlé jim bern!

(Wrhne se na sedadlo. Z wenku se ozýwá zpw we sboru hluném.)

Hospodine na nebesku,

W hnwu hrzy swaté wsta,

Stelau smrtícího blesku

Protiwník duše ra!

Sílu w audy naše lej,

Lidu swého

Zwoleného

Bojowníkm požehnej.

2*
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Wydej na n kletby swoje,

Pi Sirotcích wrných stj,

Hímej do híšník woje,

Wrné obce pomiluj

!

Sílu w audy naše lej,

Lidu swého

Zwoleného

Bojowníkm požehnej

!

Dnchamor. Jan.

Duchamor.

Slyšíš, jak se dobe wšecko daí?

Plesají tam bujn mladí, staí,

Nebo jitro sláwy nowé swítá.

(Pistaupí k oknu.)

Hle, pitáhli pod swým praporem

Bojowníci z Wysokého Mýta,

Tam zas s cepowníky wybranými

Chrudimští se blíží pod orlem.

Ejhle, wítají tu milau chasu

Hradetí již s korauhwemi swými:

Ped archau se archa dworn kloní—
Dwornost— nžný wýstelek to asu,

Jemuž tamto baba slzu roní

!

Hul jak rázn do tch zbožných hlas

Rozhaupané kowy z wže zwoní!

Na kolena haufy klesajíce

Nyní k zemi hlawy sklonili,

Díky wraucné nebi wzdáwajíce,

Že jsau tolik hrdel zlomili.

Wýjew tak skwlých málo známe!

Bez nás dwau by arci jinak bylo.

Co se nám dnes w noci podailo,

Mním, že ješt astj wykonáme!
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Jan (se zdwihna).

Wykonáine, w niwec obrátíce

Wítzstwím se chwástající škdce,

Lipanskau krew takto slawn mstíce!

Duchomor.

Ty wšak jako Trocnow, statný wdce,

Na peruti sláwy poletíš,

A tak jméno rodu swého

Slawné budaucnosti zaswtíš!

Jan.

Jméno rodu mého? Bohužel,

Newím, zdali se kdy slawn skwél

Rod mj, aniž jméno otcw znám:

Swtem šírým tak se kolotám,

Jako ptáe, bywši wichr mocí

S hnízda tichaunkého uneseno,

Potácí se tmawau, pustau nocí.

Kde mj pwod, jaké otcw jméno—
Kdož mi powí ? a pede w dalekých,

Tmawých mlhách uplynulých let

Šeí se mých dtských slastí swt—
Wzdálený to žití mého máj,

Jako ztracených milostí ráj!

Krásná zahrada a šumné lesy,

W nich pak dítek laškujících plesy,

Pahorky a milá lužina,

Na ni pestrých barew kwítí —
To wše w dálce mlhowé se swítí

;

Tam zas eky modrá hladina,

W nížto nádhern se zrcadlící

Krásný hrad, se na pahorku skwící —
W komnat se kmitá žena bledá,

Zbran tesk— a ohe — krew —
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Již pak, již se we tmách tratí zjew -

Darmo pamt stopy jeho hledá!

Duchamor.

Nit bych snad ti mohl ukázati,

Po níž klubka lze se dopátrati.

Jan.

Pomoc twá se k pomst, k hrze hodi

Wnitní hlas se w srdci ozýwá,

Ruka twá že ducha nesprowodí

Tam, kde klid a láska pebýwá.

Duchamor.

Pebýwala rci, neb snad již w hrob

Hnijí, kteí tebe jako rob
Milowali. Byl jsi w Kutné Hoe
Pacholík co zdárný wychowán

;

Nebo ujec twj, Wok Zalužan,

Tenkrát na tom Wlaském dwoe
Pod Wšerubem Pražským hospodail;

We škole pak chrámu wysokého,

Dada dkaz mnohý wtipu swého,

Hojným umním si rozum dail;

Než pak wz, mj drahý Jene,

Že pocházíš z dstojného kmene;

Jméno, jenž se w ad šlechty pnulo,

S tebau na wky snad zahynulo.

Jan.

Zahynulo!— Chci je zwelebiti,

Na wýsluni sláwy postawiti,

Než m osud hrozný pouchwátí;

Ano, chci swé roditele znáti.

Druhu, raucho asu odhrnuj,

Abych spatil rod a pwod swj

!
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Duchamor.

Srdce twé by nedwra jala,

Kdyby zpráwu tob ústa dala,

Ústa, jež ten zmatkuplný swet,

Nepoznaw než bídnau pídi let,

Nazýwáwá klamu nádobau;

Arci, každý hudec hude swau!

Proež tob z tmawých hrob

Wzkísím dáwno zhaslau dobu,

By se leskem žití piodilo,

Co se dáwno vv popel promnilo

;

Swdectwí nech skutenost ti dáwá,

Kterouž moc má z hrobu wywoláwá

Jan.

Budiž ! hrza útrobu mi swírá—
Než wšak dále— dále jen!

Ze tmy hrobní sob wydobývvá

Smlá ruka sláwy pochode.
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V.

2S lna erných nadwltawských bor
Hora k nebi hrdé elo pne—
Tichem noním na tu tmawau horu

Luna bledá asem pohledne,

Pohlednauc, se rauchem mrak kreje,

Opt hledí, zas se vv chmury topí,

Na krwe a na požár stopy

S nebes bán slzy hojné leje.

Nebo skrán hory ozáené

Wneny jsau strašnau korunau —
Sesutiny, waly rozbrázdné

Jako oblauk koruny se pnau,

W ní pak, místo ozdob nádhernosti,

Škwrny krwe a umrlí kosti.

Temnau rozpuklinau sklepem'

Lunin lesk se u wnit hradu laudí;

A hle, w rozboeném slaupení

Muži dwa co duchowé tu blaudí.

„Zde náš cíl," te šeptem ozýwá se

Prwní, wstaupiw na hromadu kostí.

„Hle a pozoruj, neb otwírá se

Tob hrob twé wlastní minulosti!"

Druh pak jeho u pilíe tiše

Stoje, hledí do té hrzy íše.

„ZA??rw," Duchamor te káže,

„Duchowé, jež as newáže!

Slyšte bratruw hlas:

Dwacet let co hnije,
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At to opt žije.

Nechi co tenkrát zde se chwlo

Hýbalo a žilo. mel

o

,

Žije a umírá zas!"

A tu zletlvvin zem zahímáni

Hrozným slovvm odpowdlo,

Kow teskot, ryk a bdowání

Prostorem ted hradu zaznlo

;

U slaupu pak, za nímž Jan se chwje,

Kleí žena ruce spínající,

Z úst se prosba, z oí slza leje;

Pacholátko hoce bdující

Žena k srdci mateskému wine,

Šepce: „Za otce se modli, syne!"

Do komnaty zbrojnoš wkroí,

Za ním rytí zkrwácený,

A ten klesna w náru ženy,

Líbá pacholátko, boln wolá:

„Weta po wšem! Táboi hrad ztekli,

Žádná moc jim neodolá

!

Prchni— prchni, drahá Jitko,

By t wrazi neodwlekli,

Zachra sebe, zachra dítko

!

Wraucné toto políbení—
Otcowské mé požehnání—
Me blízkých rachocení

Pohání vvás k uprchání;

Tajnau chodbau, wrný Wíte,

Wywe Jitku mau i dít—

"

Rytí slábne, na zem klesne,

Krew mu w potocích z ran tee

;

Žena w strasti srdcedsné

Kolem prsu ranného

Rám klade, krew mu stawí.

Zbrojnoš wolá: „Drahá paní,

Opatrujte syna swého—
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Blížit' se již škdci drawí,

Slyšte ryk tch lítých saní!"

Žena, zhru te se pnaucí,

S prstu swého kraužek wzaía,

Slzau skropila jej wraucí,

W ádrách synka uschowala,

Bdující w bolném lkáni:

„Ddictwí to budiž tob

Matky bídné, drahé rob—
Miláku — ach— Jene mj

!

Na wnosti tam shledání. ..."

Hrznji se hluk rozlíhá;

Jitka wolá : „Žehnám tob,

Drahé dít— spchám za tebau !"

Panoš tajné dwée zdwihá,

S díttem již zmizel w chodb.

„Spchám, spchám za tebau!"

Optuje Jitka, chot swého

Obejmaucí na dwée již tesk,

W okna šlehá ohn blesk.

Rytí zdwihna hlawu swau,

Hrzobledau, krwawau,

Šeptá : „S Bohem, Jitko má,

Prchni— prchni— kde jest Jan?"

Jitka boln wywolá

:

„Zde mé lžko, zde mj stan —
Dítko naše steže Pán !"

Te se dwée rozlítnuly,

Do komnaty w hluném dawu

Táboi se wyhrnuli.

Olbím w zkrwáceném háwu

K rannému prudce míí;

„Kalich káže, káže Pán:

Plte swaté rozkazy!"

Zwolá dsný welikán,
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Palcát zdwihno a rytíi

Rázem lebku rozrazí....

Za pilíem dsný hlas —
Hrozný obraz mžikem zhas'.

Opt noní ticho rozkládá se

Po ostatcích strašné minulosti

;

Z jasná nebes kina w plné kráse

Svvítí na rumy a bílé kosti.

Oko w slaup, co socha bledý,

Stojí Jan tam u pilíe—
Duchamor pak ohniwými hledy

Dlauhau chwíli po swém branci míe,

Šklebí se, te na msíc se díwá,

Mumlá cosi, hlasit pak wzíwá.

A tu jinoch, hlawu zhru pna,

Ze sna dsícího procitna,

Zwolá: „Což to mozkem lomcuje —
Což to pamtí mau zmítá?

W dáwných tmách se swtlo kmitá,

Hrozný den mi poswcuje.

Co jsem spatil— semnau se to déio-

Dít, ježto zbrojnoš w chodb kryl,

Dcko to — já—já jsem byl!

Matka má to byla — a to tlo

Krwawé — to tlo nebohého

Roditele bylo mého!

A ten prsten, zkropený

Matky slzau pehoraucí,

Ddictwí to moje — zde je mám,

Na prstu swém schowáwám!

Wšak hle, co se erwená

Na prstenu ? hrozný zjew !

Wné kletby znak, má krew

Pomoc! pomoc! matko má!

—

u

Byl to smích neb wichr ostré wání,
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Deraucí se w rozštípenau ze,

Jenž te na mladcowo zasténání

Dalo dsnau odpowd?

Duchamor.

Nuže, ubírejme se již dom;
Wli twau jsem piln wykonal,

An jsem ze zakázaného stromu

Jablko ti na pochautku dal.

Zpamatuj se, dech již wane denní.

Jan.

Pehrozn! já w slepém pomatení

Welebil jsem, co mau zkázau bylo

:

Co mi otce, matku zahladilo,

Tomu jsem swé srdce wzdal,

Tomu krew a — duši wnowal!

Duchamor.

Jest ti nyní kolem ledwin krsno?

Nuže, pomni na to, milý brachu:

Kdo chceš wdt wíce nežli slušno,

Zakus také mimoádných strach

!

Jan.

Bda! muž, jenž mému otci

Hroznau ranau žiwot wzal,

Ten m k boji ábla mocí

Proti wlastní krwi štwal;

Ten m nadchnul zlobau pekla,

Že se wáše w žilách wztekla,

A já wlastní srdce rwal!

Duchamor.

Netup dobrodince swého w hrob;

On t, wz, co otec milowal —
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O tebe co osielé rob
Zwláštní láskau wždycky peowal.

A když ze swta se ubíraje

Ležel w krwi na smrtelném loži,

Wraucné pro to nebe welebil,

Že t hnízdu bludw odurwaje,

Jako drahé, nenabytné zboží

Kalichu a prawd wydobyl!

Jan.

Kalichu a prawd wydobyl!

Krutý osud— bídné zaslepení!

Duchamor.

Paprslek to jenom záe denní!
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VI.

IV Hradci lirálowé.

Obydli Jana.

Knz Martin- Duchamor-

Duchamor.

K.oiiali jsme dležitau cestu.

Protož nás ra omluweny míti.

Martin.

Nemže t, miste, tajno býti,

Kterak Kutenský náš nejen mstu,

Nýbrž obcím wrným weškerým

Osobau se znamenitau stal;

Nebo duchem wírau nadšeným,

Jenž jej w roty protiwník hnal,

Pokoiw nepátel bujný wztek.

K našim praporm ten mladý rek

Wítzstwí jest opt pikowal.

Te pak teba, bychom neustále

Tauto cestau pospíchali dále;

Nebo wz, že w naší eské íši

Trocnoww duch znamenit klesl

;

Mnohý wrný, opustiw swau chýši,

Do ciziny stánek swj již nesl.

Duchamor.

Tš se, starce! wz, že statný Jan

Osudem wám za útchu dán!

Ne jen statnosti a rázných pstí
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Jemu ku pomoci vvaší páno;

Ano, ješt nco jest mu dáno,

Nejsnadnj co k slávv dráhu kleslí.

Pohle sem!

(Welkau skíni otewie, w níž se množstwí raženého zlata a drahých kle-

notuw spatuje.)

Martin.

Bohpomozi ! samé, samé zlato !

Duchamor.

Celé králowstvví bys' kaupil za to.

Martin.

A to wše jest majetností Jana?

Duchamor.

Tak jest tomu; má wšak míti

Podílu w tom Sirotí též strana,

Nebo wraucn Jan jí obtowal

Sebe samého na píští léta.

Martin.

Díky Pánu ! plesá duše moje

!

Le jak poklad taký wybojowal

Kutenský? zdaž jest to dédictwí,

Aneb koist pešastného boje?

Duchamor.

Koist jest to ducha dosplého,

Již mu nese tajné mudrctwí;

Za nesnadnau práci skwlá cena

!

Martin.

Tajné mudrctwí? Hu! odstup dále

Skde; na pepevvné skále
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Wíra moje jsauci zakotwena

S hrzau od skutku se odwracuje,

Jenžto nejsa w knize žiwota

Psán, se w tni híchw uwrhuje :

Zlato waše pekla lichota!

Duchamor.

Wím to, na swt že lidé sprostí

Wcem, jimžto nedozráli dosti,

Wýrobk zlých duchw spílají;

Nech si radj protírají oi, -

Na to, co se okolo nich toí,

Nech se bysteji jen díwají!

Knze milý, duchu wytielý,

Zdali pak ten wtip twj zpukelý

Wšecko, co se na zemi té rodí,

Co tu roste, hýbá se a plodí,

Též i dílem pekla nazýwá?

Martin.

K rauhání twj jazyk wyzýwá!

Duchamor.

Nuže, odpowd dej mému slowu.

Rci pak, z jakého jest ulit kowu

Kalich, kterýž tak pewraucn ctíš?

Martin.

Z mosazi jest; to wšak každý zná -

Duchamor.

Pekla lichota je mosaz twá

!

Nebo samorostlá mosaz není,

W sedmero se puškách látky pní

Nad plamenem, by se lunotau staly,

Z nížto kalichowé pwod wzaly.
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Martin.

A wšak zlato nelze wytwoiti

Bez pomocí —

Duchamor.

M jest jako med!

Sprosták, jemužto se podrobiti

Bleskná hmota zlatá zpuje,

Proti mudrci hned bojuje.

Zde máš na swj odpor odpow:
Co wám na samé již cest leží,

Mimo to wáš slepý rozum bží,

Diwy w tmawých dálkách hledající,

An jich dosti —w žaludku swém máte.

Berte do pstí jen wtipu swíci,

A pak jist prawdu rozeznáte!

Powz na píklad, mj dobrý druhu,

Což pak wíce než pl století

Drží tebe na tom zemském kruhu?

Hmotné krm, nápoj — obti,

Které wnuješ jen bohu bichu;

Tyto bídné hmoty jen pohíchu

Plamen živvota ti rozswítily,

Zachowaly, rozplodily;

Nepožíwej krmí, a to spasné

Swtlo bídn w tob zhasne

!

Martin.

Neupírám, ale—
Duchamor.

Nuže tedy,

Procby síla duše, vvtip a wdy
Nenalezly šlechetnjších hmotu,

Nežli mrtwau zvv a polní trávvu,

Jenžby lidských do žiwot
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Lily žití bujnjšího šáwu,

A co mana blaze kanaucí,

Ohe w žilách wašich planaucí

Na století mnohá uchowaly?

Martin.

Diwné wci, wci neslýchané

!

Než pak powz medle, maudrý pane,

Odkud vvrch ten swtských wtip máte,

Kterak šfáwu mocnau dobýwáte?

Duchamor.

Šáwu mocnau dobyl sob Jan,

Jemu odlesk swtla swtel dán;

Já jen towaryšem jeho sluji,

Ku práci mu lampau poswcuji.

To wšak wz, že plamen lampy sám

Wlastní rukau nkdy rozžehám,

A tak znaje pwod této záe,

Weselím jí dobrých pátel twáe.

Proež tob z pauhé wraucí lásky

Udlím jakési swtla ástky:

Živvel, jehož nelze wyknaut ceny,

Jesti zdrojem, w nmž se žiwot rodí,

Kterým pokropen byw usmrcený

Králomoc, sám poznowu se plodí:

Žiwel ten jest oblak pežádaucí,

Z jehož lna mléko swta Hne,

Krew to zlatobleskná, pehoraucí,

Jenžto zem žilami se wine;

Ewa, pramáti ta lidských slastí,

Krásná Wenuše, w jejížto chrám

Národowé spjí obt klásti;

Jest to krásná duha w jasném letu

Nade bránau sláwy se klenaucí
;

Jádro žiwota a sím swt—
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Onen duch to nad wodau planaucí,

Kdyžto zem ješt pustá byla,

Tma se nad propastí rozložila

!

Martin.

W slowech twých se podwod ukrýwá!

Otewený hrob jsau ústa twá;

Jeden z proroku jsi falešných.

Jenžto hledá zkázu zwolenýeh.

Duchamor (stranau).

Hle, jak byste blb ten enichá

!

Zdá se, že mu rozum pelichá.

(K Martínowi).

Knze milý. budiž beze strachu;

Já též díla stwoitele znám.

Hrzu moci jeho, wz to brachu,

U wnit bytnosti swé vvrytau mám!

Ne já, ty se rauháš jeho moci,

Mníš, že meze skutkw jeho znáš,

IVlluwe, ponwadž zrak králky máš:

Kam nesahá oko. tam stín noci!

Martin.

Nechci skaumat tajné cesty Pán.

Duchamor.

Pro se domníwáš w swé zpozdilosti,

Že jsi dostaupil již samé bán
O nejwyšším tajných wdomostí?

Ten se w zázracích též zjewuje!

Martin.

Prawda — prawda: snad nám svvítá ráno

Blaženjší, nebo stojí psáno —
3*
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Duchamor.

Že wás wná mocnost miluje,

Toho dkaz wám je zejmý dán;

Nebo wyšší silau obdaený Jan

Sirotkm se wrn wnuje.

Martin.

Wle wyšší naše obrana

!

Tudíž, co nám wlí Pán dáno,

Pijímáme; nebo stojí psáno:

Nepowstalt wyšší nad Jana

!

Sláwa wrných, wrahm k wné škod

Mezi námi nech se jinoch pne—
Strom to stinný pi tekuté wod,
Jehož lupen nikdy newadne!

Jan. Pedešlí'

Martin.

Wítej mi, o muži welebený!

Wraucn kloním ped tebau swé skrán

Poznaw nyní wznešené twé ceny,

Blahoslawím w tob wli Pán.

Jan.

Blauzníš, starce?

Martin.

Wím, již wím, že tebe

Seslalo nám ku pomoci nebe,

Že nás wyswobodíš z moci wrah,

Palcátem swým škdce podrtiw,

Jejich krwí kalich pokropiw,

Wywedeš nás na wítznau dráhu.
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Jan.

Dsná slowa, strašné zaslepení!

W jakémž kalu duch mj utonul!

Odstup, muži ! — mezi námi není

Spolku nižádného; k prawdy zení

Noci minulé jsem procitnul.

Martin.

Co to slyším ? jaké to rauhání

!

Jene mj, jen pak se zpamatuj —
Nám jsi me a walný poklad swj
Obtowal—jméno twé vvyzwání

Wné sláwy hlas —

Jan.

Znám já, znám

Waši slávvu, znám a— proklínám!

Martin.

Jene

!

Jan.

Odwracuji líce

Od tebe a od krwawých sbor,

Jenž se zuiwostí chwástajíce,

Ohawau jste wšech pozemských twor!

O mj otce, matko moje drahá—
Let mých dtských dobo blahá,

Rode mj, mých slavvných pedk jméno.

Ty jsi pod kladiwem hrzy kleslo,

Na wky mé blaho rozraženo—
Hrza neskonená moje heslo!

Martin.

Bda— rozum jeho pomaten!
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Jan.

Nikoli ! — wz, w rozumu mém swítá

Ach, již pozd prawdy den —
Pedce duše besk ten wítá!

Odejdi již, krwawý ty kmete,

Pohled twj co hích mé srdce hnte;

Našeho te putowání cesty

Od sebe se dlí na wky!

Martin (wášniw).

Scházejí se, brachu, bezdky

!

Pronewrce bídný, plný lešti,

Zrádce, ty jsi tedy lhal,

An jsi nad krwawau mrtwolau

Ondy wztáhnuw ruku swau,

Zrádcm wnau pomstu pisahal?

Aj, ty aumysl swj pewracuješ.

Sirotí te heslo proklínaje,

K odporné se stran piznáwaje,

Od sbor se wrných odtrhuješ?

Wrahm naším wítzstwí chceš dáti,

Na stolec je sláwy powýšiti,

Bídné Sirotky pak ponížiti.

Poníženým dýku w prsa kláti!?

Nikoliw! já stojím slowm swým—
Nad odpadlým škdcem tak se mstím.

(Dýku hbit wytasiw na Jana se wrhne).

Duchamor (ruku s dýkau Martinowi zadrží),

Marn po nm napahuješ dýku,

Wždy má silných proti smrti lík

!

Klid se radj od nás, blbý brachu!

Martin.

Kletba wám — a žádné slitowání!
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Duchamor.

Ha, ha! na stnu jen metáš hrachu!

Ber se dále, knze! — na shledání!

Martin.

Kryju dýku, krwawau newstu—
Ona najde k srdci Jana cestu.

(Odkvvapí.)

Jan.

Zde mi auzko jako w tmawém hrob.

Pry se berme ješt w této dob!

Kam wšak, kde mám ukryt líce?

Fsemohu již bojowati wíce

Pro wc, jenž mé zkázy pwodem
Hrozným jsauc, mau duši oslepila

Wšudy hrza — tma ; ach, že m zem

W ln swém již dávvno nepohbila!

(Odejde.)

Duchamor.

Dobrá ! — wiru tratí— nadje
Pi nm malých nesnází mi tropí,

Jelikožto mocné lásky stopy

Pachtní po sláw ukreje

!
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VII.

Slunce welebn se k horám chýlí,

Protkáwajíc záí ržowau

Záwoj nesmírný, co labu bílý,

Rozložený šírau krajinau.

Na wrchu jen bílém za Wltawau

erné rumy pnau se do wýsosti,

Jakby hora skwlá páskau tmawau

Wnila se w hrobní teskliwosti.

Co ohromné rakwe wíko leží

Nad Wltawau spausta ledowá;

Wížka na behu, a nad ní wží
K nebesm se kobka chrámowá.

Kolem chrámu nad labufowými

Chlumky zdwihají se kíže erné

;

Jako mnohowké stráže wrné
Nad swenci swými zesnulými.

Ejhle, podál stojí hrádek malý,

W jehož oknech erwánky se lesknau,

Jakby angele tam poslauchali

Tiše píse tuto blahotesknau:

Nebes paprskowé líce

Zem milé celují,

Do spánku ji konejšíce,

Jarní kwítka slibují.

Slunce blahé políbení

Blažíc zemi ledowau,

Zbuzuje i ku taužení

Po slunéku duši mau
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, Nadje mé slunce, kde jsi —
Kdy zableskneš w srdci mém?
Za modrými wrchy, lesy.

Za dolem — ach, za hrobem !

W komnat tak krásná dívvka pla;

Nyní harfu k slaupu položí—
A te k žen bledé na loži

Odpocíwající tiše spla.

„Ona dímá," šepce panna jemn,

„Zpw mj útchu jí w srdce lil.

Pane nebes, mocný wládce zem,

K tob vvolám, bys ji uzdrawil;

Nedej ode mne jí odejíti,

Neb mi hrobem bez matky je swt —
Raiž Pane, radj k sob wzíti

ftlladistwého wku mého kwt!"

Nad ubledlau ženau se klonící

Krásnau twá ted slza zdobila,

Jakby rži nad sochau se rdící

Jasná rosa nebes kropila.

Tu wšak žena oko otewela,

W nmž se odlesk strasti duše jevví.

„Díky tob," se ted ústa chvvla,

„Za útchu, za twé blahé zpwy,

Díwko drahá í brzy opustím

Tebe, bych se tamto spojila

S chotm— ach, snad se synem i swým

Angelm bych svvatým zjewila,

Že jsem zanechala kvvítko z nebe

Na zemi, o Ludmilo má— tebe."

Ludmila.

Žij! o žij má milowaná máti,

Chci t blažit, wonné kwítí stláti

Na žiwota každau drahau dobu —
Ty jsi má, já newydám t hrobu!
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Jitka.

Dít, ukonejši swé bolesti,

Osud svvj již silným duchem nes

;

Bysi hoe swé wšak wolnj nésti

Mohla, Ludmilo má drahá! — wéz:

Srdce mého milákem jsi byla,

Ale já t, díwko, nezplodila.

Ludmila.

Bda, bda — že již w bludném zmatku

Wlastní dcei poupíráš matku!

Jitka.

Milé dít, zdrawé rozjímání

Pudí m. bych wyjewila tob

W poslední snad žití swého dob
Osud swých dsné kolotání. —
Jesti tomu tém dwadcet rok,

Co jsem chotí milowanau byla,

Po manžela stateného boku

Na hrad tam zawltawském žila.

IVlanžel mj, wzor eského rytíe,

W rozbroji o kalich wášniwém,

Wren zstal na ddictwí swém

Staroslawné, swaté wíe.

W jedné noci, w hrzyplné dob
Taborit woj k nám pirazil,

JNa hrad oboiw se, w kruté zlob

Zlezl zd a Wojnow wydobyl.

Hrozná noc — o dsné zpomínání

!

Ohe— ryk a krwe proléwání —
Manžel poranný w hrozném boji,

Pustil duši w nárui ach mojí —
A já w mdloby mrákotu jsem klesla.

Když odtáhli z hradu zboeného

Krwawí ti wrazi, tu m nesla
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Wérná družka z lirúzy této wen.

Já tu procitnu a vvolám swého

Manžela —swé dít — dsný sen

Trwal — trwá pamti mé swtlo

Potop se již we stín hrobu erný!

Syna mého, jemuž tvvrté kwtlo

Jaro, unes' panoš, Wít náš wrný,

Manžel pemilé mé Jarmily.

Hledaly jsme našich milých stopy—
Stopy krwawé se zjewily:

Muž lam mrtwý — w boku jeho kopí —
Bylf to Wít — kde wšak mj drahý Jan.

Jedin wí na nebesích Pán!

Wítowa cho w dsném ulekání

Ku porodu tenkrát pracowala —
Nad wrnau se slitowalo nebe,

Nebo žiwota pau dokonala,

Porodiwši, Ludmilo má — tebe !
—

Ludmila tu lilie co bledá

Sepne ruce srdcem nad zbauenýin,

Oko k nebi pnauci, tamo hledá

Útchu. Tu hlasem powznešeným,

Chwjícím se mluwí žena dále :

„Matka twoje z tajné hradu skrýše

Drahé klenoty mi wydobyla,

Za nž tento hrádek, luka, chýše

Pro tebe jsem, díwko, wyinnila;

Nebo ty jsi srdci mému,

Želem krutým ztrápenému,

Angelem milostným tchy byla."

Ludmila te hoce plakající

Na kolena kleká ped ženau—
Tato klade ruku žehnající

Na tu hlawu zbožnau, milenau.

Nyní opt slowa ženy znla

:

„K tob wolám, Pane na wýsosti,
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Z hlaubí duše wolám do nebes.

Aby na peruti archangela

Klid se blahý, odlesk twé milosti,

Na pedrahau tuto duši snes'

!

W duchu žehnám nyní syna swého,

Strašným osudem ml ztraceného;

Požehneme mateské zde skládám—
Wse swé hoe, bolesti a strastí

W této žiwota poswátné dob
Obtuji, wný Pane, tob,

O blahost jen syna swého žádám!u

Slunce zašlo, w noc se potopila

Zá erwánk; nad zboený hrad,

Nad památek dsných sklad

Plná kaule luny wystaupila;

Snáší se tam nad propadlým krowem

Jako angel lásky nade hrobem.

Aj, tu hraje blahostné usmání

Na rtech ženy lunau ozáené.

„Nad hrobem hle, nebe otewené—
Slyším— slyším, angela wolání,

Žehnám tob, Jene — Jene mj,

Wný Pane— ty jej opatruj!

Ludmilo — nes jemu požehnání

Mathy!" — a již w náru dívvky klesla—
Úsmw blahý opanowal líce —
A wšak srdce nehýbá se wíce;

Duše se již k swtlu Pán wznesla!
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VIII.

W Nowém mst Pražském wypíná se

Palác wžmi w rozích ohrazený,

Rytinami ryn ozdobený

Nad ostatní domy w hrdé kráse.

Slaupy u wnit do vvýsosti pnau se,

Stny zdobí alauny tam skwostné,

Pestrau lahodností kolem pstrau se

Klenoty a ezby pemilostné.

Okna kišál zlatem osazený,

Stropy cedr jasn uhlazený,

Ježto nejdražší kow lemuje.

A kdož w palác tom bytuje?

Komu štstí takých blažeností,

Skwlých dar swtské nádhernosti

Peštdrau tam rukau vvnuje?

Mladík jest to, o nmž hlasy jdau,

Že si dobyl dwtipností svvau

Maudrostí wšech zemských trest' —
Hmot, jenž z kow sprostých zlato plodí,

Z nhož zdrawí, lidský vvk se rodí,

Žiwel, jenžto zdrojem štstí jest.

Le kdo na panice bohatého

Jednau jenom upel swoje hledy,

Již ho nepokládá za šastného

!

Kráíwá on zarmaucený, bledý

Po komnatách, zraky klon dol —
Když je zdwihne, odlesk tajných bol

Wnich zahoí; každým ruchem

Wyzrazuje wnitni nepokoj,
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Jevvící, že dsný, prudký boj

Osud strašný wede s chorým duchem.

asto upne oka plameny

Na ty skwostné šperky bytu swého,

Zlato, perly, drahé kameny,

Wzdychne boln z prsu ztísnného

;

Nkdy zdá se, že mu w dob teskné

Také slza na oku se leskne.

Než pak opt mužn hlawu zdwihne,

W pysk se hryzna po poháru sáhne

;

Bolestí led w prsau opt jihne,

Bujný pud jej k weselostem táhne—
Zdali pud to bauliwé mladosti,

TVIocné lásky sladké bažení,

Srdce náružiwé kwašení,

Lákající k bodré weselosti —

?

i chce wnitní baui udusiti,

Zwukem hluných ples pehlušiti

Dsné hlasy zaufalosti? —

W Praze.

Prostranná ulice na blízku welké kolleje. Kolem krámy, na nichž rozma-

nité zboží wy loženo se spatuje. Množstwí lidu prostorem se hemží.

Jan. Duchamor.

Duchamor.

Nekabo tak, pítelíku, elo

!

Wždy jsi u prosted swé milé Prahy

;

Srdce by se blažeností chwlo

Jinému, jenž wida zdroj ten blahý

Wšechnch ozdob žití pozemského,

Sml by s tebau íci : Toho wšeho

Wladaem a pánem já jsem sám

!

Hle, jak peste se to hemží, dere —
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Davv a daw, to sotvva konce bere!

Nahledniž pak vv onen skwostný krám—
Démanty se skwjí w zlatém loži.

Tu zas ady jasných perlí swílí:

Wítané to oku mému zboží,

Z nhož peklu zrstá krásné kwílí!

Ejhle dwa, milá perlika to

Do leskného krámu wstupuje,

Zlatau záponku si kupuje;

Podívvejme se pak zblízka na to!

Jan

Oi šálíš plzkým peludem,

Já chci srdce, ducha zotavviti!

Diichamor.

Zotawíš, jen pohle piln sem,

Bysi uml dílo mistrowo

Nejskwlejší wdn oceniti:

Pistup k ní jen blíže na slowo!

Hle, te záwojík si poprawuje,

Nám pak rumnce swých milých twáí,

Oslonné žhaucích zrak záí

Libým usmíwáním objewuje.

Jaká nžnost, pi tom bodrá wnada —

-

Jakby krásn její krek skwlý

Ozdobila tchto perlí ada!

Jan.

Plamen zrak jest mi podezelý!

Duchamor.

Tys mi ptáek jaksi wybírawý!

Dost mj na tom, když je kvvítek zdrawý;

Bez trní pak není žádná rže.

Což pak zraky twoje k oné stran
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Takowýmto kauzlem wábit mže,

Že jsi wýhost dal již krásné pann?

Jan.

Trauba s bubnem te se ozwala —
Z welké kolleje slyš slawné znní!

Duchamor.

erné ptactwo láká píšala

K hlunému o plewách šweholení!

Snad si zpomínáš též na wéjiku,

Na níž jsi co žáek usednul?

Líbí-li se, hleme na tu híku,

By ti den tak snadnj uplynul

!

Jan.

Rád bych zwdl, jak od onch let,

Když jsem co sodalis artium

Nawštwowal tento slawný dm,
Rozwinul se wdomostí kwt.

Duchamor.

Tu se wru nezmnilo mnoho;

Honí se to w starodáwném kole —
Staré škwáry, nkdy blud i skwlý

Wybrodí se z hypothese holé

;

Nebo kdyby hlasy prawdy znly,

Byloby již weta po wší škole

!

Jan.

By i k prawd škola nedospla,

Fredce pauhé ono snažení

Odolati lži a bludu zlob,

Po swtle to smlé bažení,

Jádro prawdy zavvírá již w sob.
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Duchamor.

Kdo se o lží slarý kotel teš,

Wz to jist, že se zamažeš.

Hrabete se w pd prawdy swaté,

Wšak jen poád hlína hlínu mate!

Známf já zálusky tch wašich škol—
Staré bludy se tam pemílají,

Z tsta pekau potom nowé bžky,

Jimž se klaní škola, až pak ržky

Opt bžkm z ela wylízají.

Kdyby pak kdo pauhé prawdy zái

Mudrcm tm wašim ukázal,

Zlým by zajisté se potázal;

Nebo by mu, odložiwše stud,

Lhá spílali a plili w twái:

Ano, na moje si zpome slowa:

Wítanjší lidstwu starý blud,

Nežli prawda jasná a wšak nowá!

Nuže wkrocme do umní chrámu,

Bysi nabyl, Jene, peswdení,

Mudrctwí že mlátí prázdnau slámu.

(Oba se k welké kolleji pibližují.)

Jene, uen jen pitwome se

W biretu a plášti, jak to nese

Zpsob; ty co statný bakalá,

Já co mistr wlaský Duchamor,

Jenžto peta mnohý slabiká

Biretu si dobyl pernau prací.

Wtrusme se jen w onen erný sbor,

Jenž se žene pímo k disputací.
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IX.

fVelká sín w kolleji.

etné shromáždní mistr, bakalá a licenciátu, mezi nimi Jan a Du-

chamor.

Prwní mistr.

i/em a ohe skládají náš swt,

Takto Aristot a Plato píší;

Nebeských pak swtel wliw a let

Wládne mocn zernskau naší íší,

Kteráž jako dímající déko

Odpoíwá w rukau wšehomíra;

Aether plodnost po zemi rozlíwá,

Slunce do wýkwtu pudí wšecko;

Pod sluncem se zlato rodí,

Pod msícem stíbro wzchodí,

Merkurius rtu piwodí,

Mars z swé moci istec plodí,

Venus m iní na nowo,

Saturnus plodí olowo,

Jupiter w železe brodí,

A tak druh druhu neškodí.

Ejhle, to jsau Alanowa

Ab Insulis známá slowa.

Dále mudec pokrauje,

Púwod wcí ukazuje:

Což jest hodin rok od roka,

Jakž Bh stwoil jest z wysoka,

Každý ásek i hodina

Wlastní hwzdu swého ina

Míti má, jenž tu wéwodí,



Druhá druhé nic neškodí.

Z toho, co wám zde podáwám,

Tento syllogismus skládám:

Bh jest nebeských hwzd stwoitelem,

Hwzdy wládnau zemí též i nebem,

Zem wšeliké pak híchy píodí;

Proež od Boha též hích a zloby,

Tak zavvírám syllogismus, wzchodí!

Druhý mistr.

Špatný syllogismus se tu robí.

Zem zplodila prý hích a zloby;

Hích pak wle svvobodné jest plod.

Nuže: zem bezwolný jest hmot,

Z bezwle pak wle nemž wstáti!

Lépe wc tu na jewo chci dáti.

Zem a ohe od pradáwných let

Skládají, jak známo, celý swt—

Prwní bakalá.

Nego antecedens, pane milý!

Zem a ohe swt prý skládají,

A wšak maudí wdt žádají:

Kdež pak zem a ohe byly,

Nežli kauli naši utwoily?

Histeron proteron známý jest to;

Což pak bylo prwní zem tsto?

Atomy to byly, skládající

Prapocátky wšechnch tles swta;

Zawrž atomy wše spojující,

Po celém pak swt bude weta

!

Tetí mistr.

Pejte, pane, na tomto bych míst

Slowo pewzal; wc wyswtlím já wám:

Kleantowi, wzte, wíru dáwám,

4*
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Jenžto prawí, slunce — to že jist

Zdrojem jesti wšeho žiwobytí;

Jelikož co slunce nezahíwá,

Pauhau mrtwolau jen nazýwáme;

W lesku slunce žiwot odpoíwá,

Tak se w Ciceronu doítáme;

A jak swíce swíci rozžehuje

Bez wlastního swtla umenšení:

Dušewní se žiwot rozplozuje,

Aniž zdroj kdy trpí ukrácení!

Druhý bakalá.

„Žiwot odpoíwá," prawils miste?

Zabedl jsi, nebo podotknu ti,

Kterak Heraklitus prawí byste:

Žiwot jesti neustálé hnutí.

Jenom bezžiwotné klidn leží,

Wše co žije, hýbá se a bží,

Wíí, plápolá neb plane wýše;

Le co odpoíwá tiše,

Pohltila wná smrti íše.

Mír a klid jsau žiwlowé jen smrti.

Boj jest otcem wšeho žiwobytí —
Tupá klidnost wešken žiwot drtí;

Syllogismem chci to dotwrditi,

Maje pi rukau swá topika

Wedlé zákon analitiky.

Ejhle-. —

Tetí mistr.

Což pak nám te do logiky

!

Dnes swá práwa hájí fizika.

Ctwrtý mistr.

Kdyby jenom pauhé pohýbání,

To jest : stálé místa promny
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Žiwobytí byly znamení:

Kdež pak by se žiwot nalézal?

Nelze íci dle twé hypothesi:

Zde neb tamto jakýs žiwot wzí,

Nebo nemaje žádného stání,

Místu by i asu uprchal;

Tím pak, miste milý, wc to jistá,

Postaupil by žiwot smrti místa.

A wšak Dunus Skotus wyswtluje,

Kterak wšehomíra sauzwukem,

O nmž Pythagoras vvyprawuje,

Nebesa se ídí, též i zem:

Harmonie žiwot powzbuzuje!

Tett bakalá

Misti slawní, wedle peswdení,

Jež jsem nabyl z Kabalistw knh,

Sauzwuk, slunce, wšehomíra dech,

Sefirot— a nic jiného není

!

Ano zdroj ten swtoplodné síly,

Jenžto skrze brány, kterýmž jméno.

Sefirot jest dáno, w swta žíly

Rozplýwá se bez pestání,

Obžiwuje oblohu i zem;

Jméno Sefirot bu welebeno,

Nebof wládne swta žiwotem!

Prwm bakalá.

Tato chwála Sefirotw, pane,

Židowinau jaksi zawání,

A kde pravvdy ilý duch jen wane,

Kabala jej již již zahání.

Tett bakalá.

Mudec prsa w trojí md ukrýwá,

Jedu stela w srdce newnikne mu;
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Že pak mocnost božská se rozlíwá

Na pozemské luhy s nebes stanu,

Známo žákowi již každikému;

A takž bude wdomo i pánu,

Wždy to etl w spisech Stagirity:

Kabala jen zpsob ukazuje,

Jakým mocnost ta se rozplozuje!

Tetí mistr.

Slunce plodí žiwot z mrtwých hmotu

!

Druhý bakalá.

Bojem rodí se jen žiwot swta!

Tetí bakalá.

Žiwot tee branau Sefirot!

Ctwrtý mistr.

Zmatek jest to w mudrowání rauše —

Duchamor (k Janowi).

Když se pýcha w mudrctwí zakauše,

Sedí zmatek na každé již mauše!

Prwní mistr.

Misti milí, ratež dowoliti,

Thesím swau bych mohl ukoniti.

Zem stojí pewn na swém míst,

To mi neupírá žádný jist,

Kdo jen zrnka soli w mozku má;

Planety wšak w neustálém letu

Promují místa swá:

Tedy-

Duchamor (wstane, dworn se klon).

Doctissimi, ratež míle

Páti cizinci též mluwení!



55

K wám jsem piputowal této chwíle

Z Wlaské zem, kdež jsem w uení

Slynul na Bononské slavvné škole,

Proslulým jsa od pradáwna w sboru

Mudrcw; snad též i w tomto kole

Známá powst o mn — Duchamoru.

Prwni mistr.

Duchamor? hm — neznám toho jména!

Druhý mistr.

Držím zpsobem se ohlašuje.

Druhý bakalá.

Pes míru swau sláwu nasazuje.

Prwni mistr.

K mluwení wšak wolnost propjena,

Zákon hostinstvví to požaduje.

Duchamor (k prwnímu mistru).

PrawiPs, pane, zem že stojí pewn,

Hwzdy pak že kolem ní se toí;

Prawda wšak se proti tomu boí,

Nebo mohu dokázali zjewn,

U prosted že slunce stále leží,

Kolem nho zem pak naše bží.

Prwni mistr.

Co to žwastá?

Druhý.

Ha, ha, háí

Prwni bakalá.

Což by Ptolemaeus ekl tomu —
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Tetí mistr.

Driáník jen za blázny nás má.

Druhý bakalá.

Pošlete pak darmotlacha dom!

Duchamor.

A wšak zem žiwot swj a moc

Druhým ješt hnutím ukazuje;

Za jediný den a jednu noc

Kolem osy swé se pohybuje,

My pak, když se pewn státi' mníme,

Bystrým spchem též se otáíme.

Ctwrtý mistr.

Pane, kterak w pehrozném tom spchu

Zachowal jsi w plícech tolik dechu?

Duchamor.

Toení to zem kolem sebe

Mocn w její žiwot psobí;

Aniž obloha a hwzdné nebe

Žiwot ten tak mocn powzbudí,

Jako otáení toto zem,

Jehož rafije magnetes slowe.

Zmizelo by teplo, zhasli dnowé,

Hrzau zhynulo by zemské plém,

Kdyby se to wlí twrce stalo,

Žeby otáení zem konec wzalo.

Ctwrtý mistr.

Kam to pádí? prolítnaut chce nebe,

W diwném zmatku powažuje sebe

Snad již za Faetonowa wozku!

Druhý bakalá.

Koleko se pomátlo mu w mozku.
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Duchamor.

Zem tato waší pak milosti

Centrum concentratum swta sluje,

Jemuž w prospch tamto na wýsosti

Tajná ruka lampy rozswcuje.

Tak se bídný erwíek domníwá,

Že prý stromek, jsa mu celým swtem,

Pro nho se toliko odíwá

Lupenem a blahodechým kwtem
;

erwíek též mní, že wyzpytuje

Stwoitele wšehomíra stopy,

Když swým druhm wážn ukazuje,

Jak se raci w kalné wod topí.

Druhý mistr.

Na oech te satyry šíp klade.

Prwnt bakalá.

My a erwy!— hoj, ty wlaský hade!

Duchamor.

Ralež milostiw prominauti,

Není e má w ujmu waší slávvy—
Toliko si rate zpomenauti,

erwíek že wšechny wás zadáwí,

Ano, že se sami w erwy pr nneníte,

Až si trochu w zemi poležíte !
—

Ty pak lampy, wz to milost waše,

Nesíslné slunce jsau,

Kolem nichžto zem, jako naše,

Obýwané pemnohými twory

Kolují ohromnau prostorau —
Sluncí tchto s zemmi tmawými

Ruka mocná w také nesm írnosti

Po nebeské báni zawsila,

Zeby summa waší uenosti
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Jejich poet pochopiti,

Ani wyslowiti

S to nebyla

!

Druhý mistr.

Dosti, miste Duchamore, dosti

!

Nad míru již maudrosti twé máme$

Dokázals nám zwláštní dwtipností,

Že i sotwa poítati známe.

Duchamor.

Kdyby pýcha tomu nebránila,

Dospli by k nebesm i blázni;

Ruka známá kdesi slowa wryla:

Blahoslaweni jsau duchoprázdní —

(Wšichni misti w hnwu se pozdwihnau ; z hluku zmateného jednotliwá

slowa wynikají).

Blázni— duchoprázdní — bez okolku jen

S Wlachem wen— wen s ním— wen

!

Duchamor (hlasu swého pozdwihne).

Jene, zpome sob na má slowa

:

Wítanjší swtu starý blud,

Nežli prawda jasná — a wšak nowá

!

(W hluném celého sboru pobauení Duchamor s Janem zmizí).
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X.

W Praze.

Krma u zlaté trubky. Spolenost dobrodruh a zhýralých žák i za

kulatým stolem sedí fírausil, Houkal, eefka a Prautek* Knoz

Martin sedí na lawici u kamen, zahalen jsa w erné sedrané raucho.

Krmá, krmárka a nkolik díwek hosti obsluhuji.

Houkal (jonák již pezralý, na jedno oko slepý, zpíwá).

-Kachus mozek oswcujp

Lépe než Quintilian,

Minervu jen zwelebuje

Nedouk arcibeán !

Sbor.

Minervu jen zwelebuje

Nedouk arcibeán

!

Haukal.

My jsme k suchu doplawali.

Aristot nás nenudí;

Nebo jsme již wyskaumali

Uenosti osrdí!

Sbor.

Nebo jsme již wyskaumali

Uenosti osrdí!

Haukal.

Retorikau nebudeme,

Ni logikau mait as

;
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Wždy pak manky nesemleme,

Mlátíce jen prázdný klas.

Sbor.

Wždy pak mauky nesemleme,

Mlátíce jen prázdný klas.

Houkal.

Po Parnasu kdo pytláci,

S Musami kdo zahráwá,

Nohama jen wítr tlaí, '

K lauži bláta pidáwá

!

Sbor.

Nohama jen wítr tlaí,

K lauži bláta pidáwá.

Houkal.

Suš rampauchy, Muso milá,

Na tom školním palauku,

Bez tebe si hlawa ilá

Wydobude klobauku!

Sbor.

Bez tebe si hlawa ilá

Wydobude klobauku

!

Proutek.

Sláwa tomu, jenž tu píse složil,

Byl to jist kocaur šwihaný

!

eetha.

Na oech jsi, brate, nedoložil;

Byl to jakýs žáek wyhnaný,

Jenžto w sukni wkem sedené,
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W kukli mnohým deštm umlené

S mošnau po vvesnicích chodil!

Haukal.

Mýlíte se, braši! wždyf jsem znal

Dobe skladatele písn této —
Byl to licenciát Oprchal,

Jenžto hodiw biretem swým erným.

Železným klobúkem hlawu kryl,

Staw se takto kališníkem vvrným,

Až mu palcát w Podlipanském boji

Klobúk, též i lebku rozrazil.

eetka.

Nech jej na wnosti Musa hojí

!

(Pije).

Prautek.

Slušno, bychom pamt jeho ctili!

(Pije).

Wíce wtipu w písni nalézám

Nežli w básni mistra Alana,

We spisech i Jana Mandevilli,

Nebo w knihách Martiniana.

Brausil.

Škoda, že pan Flaška sám

Takých zpw nezanechal nám

!

Prautek.

Solofernus též i Belial,

Barlaam i Alexandr král,

Tandariš a o Tristramu básn

Poínají sob nkdy krásné:

A wšak žádná z nich mne nedojala

Tak, jak píse tato Oprchala!
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eetha.

Co díš!? — mne tak nebawila

Ani staré Tróji historie;

Wše, co Musa eská rozplodila,

Jako powrhel jen na dn hnije,

Když to k písni této pirownáme!

Brausll.

A wšak pana Flašku wyjímáme!

Ceetha.

Pana Flašku? vvždy jej dobe známe;

Duše nad míru to krotká byla,

Kteráž w Nowé zwíecí swé rad

Starým náhledm se podrobila!

Brausil.

Ráznost w každé Smila Flašky sad;

Tak dí : Necha kdo chce jiný breí,

Protož ty ml, znamenej ei!
iješ— li pak soli na jazyku?

Ceetha.

Málo wlny, pemnoho wšak kiku

!

O básních swé zwíáštní zdání mám,

Na nmž mnoho sob zakládám.

Nejprwnjší eských zpw ctnost

Musí býti pauhá národnost;

Neb co z národa se wydobýwá,

Opt lehce w národ se pelíwá!

Prautek.

A wšak wedlé mého zdání

Pi tom neustálém pelíwání

Wyichne ti národnosti duch!



63

ecetka.

Nechtj urážeti zdrawý sluch!

Pelíwáním wtip se lidu brausí,

Nebo co se z ciziny k nám wtrausí,

ekni, zdaž to za mnoho kdy stálo?

Protož wážím sob Flašky málo;

Nowá rada páchne cizinau,

Alexandr, Tristram též i Tróji

Letopisy za nemnoho stojí,

Jelikož wystelky cizí jsau!

Nechci hant ony muži boží,

Jenž je wyložili eštinau,

Maje zásadu tu jedinau —

Brausil (do ei eetkowi wskoe).

Neodru t, jenom mi dej koži!

Trop již sob, brachu, z jiných šašky,

Já pak k sláw pana Smila Flašky

Pohár tento chut wyprázdním!

(Pije).

Praute li.

Lee já nad ostatní welebíin

Dalemila ráznau kroniku!

CeetJea.

Kli se, brachu, s tauto suchau duší!

O swé šlecht dlá powyku,

Až to bodá w mstských synk uší.

Za to Tkadlecka si welmi chwálím,

Ten co jonák eský bduje

;

Kdo si na Tkadlecka stžuje,

Tomu pod nosem hned wausy spálím!

Martin (se zdwihna ke stolu piistaupí).

Což pak medle, milí jinochowé,
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O spisech jenž eských mluwíte,

O traktátu pranic newíte,

Orloj wné múdrosti jenž slowe?

Což wám powstné a swaté tení

Triologus známo není?

Ctli jste zajisté i zlatá slowa

Mikuláše z Pelhimowa,

Zpíwali jste Stíbrnského písn?

Cecetha.

Kdož se táže nyní po tom zboží,

Ježto snášeli ti muži boží!

Martin.

Jak to?— táži se wás písn,

Zdali znáte spisy mistra Jana,

Jimžto pednost mezi wšemi dána,

Jelikož se jako swícny zlaté

Skwjí nad oltáem archy swaté?

Cecetha,

U nás, brachu, sešlo z toho wšeho!

Houkal

.

Každý dýchá do mchu ted swého!

Wždy jsem já sám ped nedáwnýin asem

Hodiw pérem, palcátu se chopil,

Písn Stíbrnského jasným hlasem

Zpíwaje, se w bitwách krwí kropil,

Chtje nco zlata získat sob,

Též i sláwy, jako jiní mnozí;

A wšak zlatá sláwa bohpomozí

!

Zawšena na wysoké skob.

U Plzn mi oko wyrazila,

U Lipan m slotn ochromila,

Zpupná sláwa z bujného jonáka
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Urobila chromého bídáka.

Ach, ta sláwa medem maže ústa.

A wšak w hrdlo kydá dehet zhusta!

Štstí, že mi ruku nezdrtila,

Kteráž m te pracné wyžiwuje,

Jelikožto staré snáe,

Pranostiky též i lucidáe

Na pergamen z nauze opisuje.

Martin.

Ty jsi pro zisk bídný bojowal,

Proež ztrátu na tle i duši,

Marný swta syne, též jsi wzal —
Obdržel jsi, na tebe co sluší!

Haukal.

Co to kwáká škaredá ta kán?
Tebe, braše, pomsta Pán
Z posledního pikhartského lože,

Z Hradce Králowé, již wyhnala;

Stež se, aby duši z wlastní koze

Ruka swtská tob neštwala.

(Podnapilý zpíwá zaátek známé písn).

„Wiklef swým poádem

Což psal i neádem "

(Bujný smích ostatních dobrodruhu).

Martin.

Pán poláme wrahm ramena

!

Brausil.

Což to dryánictwí znamená?

Radj wedle pana Flašky rady

Zalíwejme wínem wtipu sady.

Hoj, Bto! wína, wína dej!

Wody k tomu ale nepilej

;
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Neb kdo pije wíno, míše wodu,

Hyzdí boží dar a iní škodu!

Prautek.

Dobe, Brausku, dobe jsi nabrausil!

Flaškowi a flašce sláwu dejme,

Swáru wzrsti nenechejme,

Jenž se s bláznem do kriny nám wtrausil.

Hudclníci s hauslemi a dudami do swtnice wstupují.

Brausil.

Hejsa! nyní weseleji bude;

Korbílek nám skonou te zahude

!

Prauteh.

Spus již dudy, starý Koliáši,

A to kolem bujn powykuje,

Hrudím též i nohau pohybuje;

A se z podlahy až k stropu práší!

(Hausle a dudy se hlun ozýwají).

Brausil.

Juche, Bto, zadupme si trochu!

(S prwní služkau w kole se toí).

Prautek.

Kde jest Lidka? rád bych si též skoil!

HauJeal.

Wysko si jen, bujarý mj hochu!

Já bych též se s dwau w kole toil —
Ale sláwa hnát mi pelomila!

(Prautek chopí druhau služku, jenž s lahwemi do swtnice

wstaupila).
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Lidka.

Ratež, pane, mile prominauti;

Teba, abych pohár naplnila.

Prautek.

Nech si pohár naplní kdos jiný.

(Do kola s Lidkau se pustí).

Haukal.

Šwarná dwa, mrštná jako prautí,

Twá co piwoka, co jiskry oi.

Hoj, jak se to bodré tílko toí,

Až mi dlá prudké laskominy!

Ceetka (pistaupiw ke krmáce, tlusté, zawalité ženštin, na druhém

konci svvtnice w láwce sedící).

Hle, tu máme paní Weroniku,

Tanenici klasického cwiku:

Má pak arci jedinau tu wadu,

Na plíce že sádlo piléhá jí;

A wšak lepší hruška w listopadu,

Nežli kwítek na stromeku w máji.

Krmáka.

Hruškau w listopadu nazýwá

Zenu poctiwau pán uený—
Osobu, jenž jemu nalívvá

Na auwrek džbánek pnný?
Hanba! já se stydím místo pána!

Krmá (k žen swé priskoee).

Což to za wesk?— a to suchá rána!

Ceetka (úsmšn se krmáce klon).

Drahá, ctná a tuná Weroniko!

5*
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Krmáha.

Nic již drahá, nic již ctná—

Ceetka.

Nuže, Weroniko nectná, hubená!

Krmáha (rozzlobená wstanauc na Ceetku se sápe).

Ejhle, což ten panák zakrnlý

Ženu poctiwau popauzí k zlosti!

Krmá (ženu swau zadržuje).

Bodejž tob suché rány w kosti,

Prožluklá ty Weroniko, wjely!

Haukal (zpíwá).

Kde husy, tu puch a štbety,

Kde ženy, tu swár a klewety!

Martin (pstí na stul udeí, až se poháry a lahwe kácejí, silným

hlasem wolaje).

Hímej, Hospodine na nebesku!

W rotu híšnau uwrhni swých blesk!

(Hudba pestáwá, zmatný hluk).

Prautele.

Dále, hudci, dále hejte,

Blázn sob newšímejte!

Martin (skoí na stul, hrozným hlasem).

Bda tob, nešlechetné plém,

Bda odrodilcm swaté zem!
Psáno stojí: Ctnau, ohniwau

Wychowal a powýšil jsem syny,

A wšak oni pohrdali mnau

!

Wy, jenž z lože hích wstáwáte,
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Klaníce se neestem a bichu,

Hrdla napájíte wínem hích
;

Wy jen nesete té tžké winy,

Ze ted dci Siónská opuštna

Jako stánek na vvinici stojí —
Wy, jen wy, jež przní híchu pna,

Ježto mléko wné zkázy kojí!

Ano, swatý zákon Pán ruší

Tato chasa zlopowstná, pustá;

Proež wzte, peklo že swau duši

Dokoán již na wás rozšíilo,

Otwírajíc bez konce swá ústa,

By wás wšechny, wšechny pohltilo!

Hauhal,

Starý škwore, pesta pak již láti,

Jinak musí džbán ti ústa cpáti!

Martin.

Ejhle, zde jsem rozbil pewný stan—
Nebudu se lekat pekelník!

Hauhal.

Brachu, natropil jsi dosti kiku,

Zalej hrdlo; zde máš prázdný džbán!

(Hodí mu džbán w elo, Martin se potácí a se stolu spadne).

Cecetka.

Dobe se mu stalo!

Krmá (k Martinowi piskoe).

Wná ráno!

Snad jste w poctiwé mé chýši

Wraždu nezpáchal—
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Prauteh (hlawu Martinowi pozdwihuje).

Rozedráno

Toliko mu elo —

Krmá.
Bute tiší,

By se powst neroznesla w mst
O Martina nešastného smrti.

Brausil.

Ješt sebau hýbá —

Haakal.

Ha, ha, wzte,

Že tu lebku džbánek nerozdrtí,

Nebo palcáty ji otužily!

Krmá.
Kdyby mast pi rukau jen byly;

Kdež se dowolám te mastikáe!

Krmaila (zdšená wykikne).

Nkdo kráí w síni— snad to stráže—

Krmá.
Pro jste wrata nezatarasili —

Krmáha.

Kdybychom jen ranného skryli —

Jan a Duchamor do swtnice wstaupí.

Jan.

Kam m wedeš? — wzduch zde wane dusný,

Prostopášností to pelech hnusný!
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Duchamor (k Jaiiowi).

Podíwej se— šwarní to jonáci,

Až se srdce pekla na ne smje!

Krmá do hrdel jim líhu leje,

Až druh druha šmahem pod stl kácí.

K zaplašení pak twé newrlosti

Zahraju te s pemilými hosty.

(Hlasit k pítomným).

Mastikáe, pánowé, woláte?

Nuže zde jsem, pi rukau jej máte.

Krmá.
Díky, díky! tof jest dobrá rána —
S uctiwostí wítám swého pána,

Prose, aby ráil ránu ohledati

Pod stolem zde ležícího muže,

Pedobrým jenž lihem napilý

Kázal, až se swalil se stolice

A nás polekal tak pewelice.

Páni tito, miste pemilý,

Jsau to známi w celé Praze žáci,

Zaplatí wám dobe mast' i práci!

Duchamor.

Soli sem, pak nco oleje,

Patoky a pintu kolomazu —
(Krmá a žena jeho žádané wci pinášejí).

Jíchu tuto sýrem posýpáme,

A to wšecko na krwawau kazu

Opatrn pstí pikládáme.

(Podiwné kejkly konaje, mastí ránu Martiuowi maže).

Haukal.

Ha, ha, ha! tof chlapík prožluklý,

Co to za nešwarnau jíchu robí!
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Prauteh.

Hlete na nos jeho wypuklý!

Ceetha.

Hnáty rohaté co staré skoby!

Jan (jenž se byl též k rannému piblížil).

Což to widím— ejhle, Martin starý!

Kdož pak kmetu rozrazil jest skrán?

Ceetha.

Rozkládaje wýmluwnosti dary

Wolal do krmy blesk pomsty Pán.

Haukal.

Než pak omýlil se pomsty blesk,

Nebo promniw se w džbánek malý,

Za ucho jest kazateli plesk'!

Krmá.
Díky pánu a té mocné jíše,

Starý Martin hýbá se a dýše—
Zdwihni jenom bradu, milý brachu,

Nadlals' mi poctiwému strachu,

Že bych radj tyry kopy ztratil, —
Netrate se, pane Haukale,

Ješt mastiku jste nezaplatil!

Hauhal.

Pla jen sám, ty drzý žwastale!

Krmá.
Wná ráno! — já, jsa krmá chudý,

Kterak mohu nésti této škody?
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Hauhal.

Ty, jenž zlato plodíš z pauhé wody,

Krop Wltawau swé winné sudy,

Mžeš sýr snad a ti hiby dáti;

Za wíc nebude mas tato státi.

Krmá.

Já že kropím, já — i wná ráno,

Kdož se inedle mže osmliti

Takto poctiwost mau poskwrniti?

Ceetka.

Každý, komuž poznat tebe páno.

Jan (k dobrodruhm písn).

Znamení to mrawu nezbedného,

Porauchati kmeta šediwého!

Hauhal.

Jak to? dubowé snad záda máš?

Neb jsi, brachu, ztratil rozum zdrawý,

Že se žákvv hrub dotýkáš?

Brausek.

Chceš snad, jak pan Flaška prawí,

Aby tob pohlawkowé suší

Pleskali okolo uší?

Jan (me z pochwy wytrhna).

Bídníci, to pomstu, krew to žádá!

Duchamor.

Ticho, ticho — jinak se nakládá

Pítelíku, s takowauto zbí!
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Brousek.

Hle, jak bodawým nás okem mí!

Duehamnr.

Až nás, páni, blížeji poznáte,

Jist že nám powinnau est dáte!

Ceetlia.

Nejednáme s žádným sprostým špalkem,

Nébrž s Rubínem a Pustrpalkem.

Brauseh (posmíwaje se).

Prwního to stíe oba,

Sowa i také Koba,

Prodáwáta hiby, hlíwy,

I také hlušíce, slíwy;

Casio chwoštišt prodáwáta,

Protož welikú est jmáta.

Ceetka.

Druhého stryna Hodawa

asto kyselicu prodáwá,

Diewe jest krúpy dela,

Proto jest welikú est jmla.

(Bujný smích dobrodruhu).

Martin (z mdloby procitna u podiwení kolem sebe hledí).

Což jsem do wazby pekelné dán?

Jaký ryk to?— (Jana zhlídna.) Hle, ta twáe bledá

Ano, jest to pronewrný Jan,

Jehož srdce dýka pomsty hledá!

(Smích a hluk trwá neustále).

Duchamor (ruku pozdwihna, hlasem powýšeným).

Zmatek rozumem otáí,

Duše pautá blud a klam—
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Tlo zde a duse tam.

Z lebky do lebky necht skáí

Jiskry sem a jiskry tam!

(Z hlawy Haokala peletí jiskra w hlawu Martina, z lebky pak tohoto skoí

jiskra w Haukalowu hlawu
;
podobným zpsobem srší jiskry z hlaw Brau-

ska, eeetky a Prautka do hlaw krmáe, kremáiky a Lidky, a naopak

jiskry z lebu tchto do hlaw onch).

Martin w tle Haukala (wyleze na stul a wolá).

Ducha pomsty odného w hrzu

Wolám, wolám na zhýralau luzu,

Aby wrazil železo svvé zlosti

Do tohoto hnízda neprawosti!

A ty Jene, bídný pronewre —

Ceetka w tle kremáiky.

Což se mozek zmátl Haukalowi,

Že jsi zwolil nás za šprým tere ?

Brausil w tle krmáe.

Wždy pak posrníwá se Martinowi!

Prautek w tle Lidky.

Ha, ha, ha ! i nech m spere as,

Z Haukala zní Martinw to hlas

!

Haukal w tle Martina (z lawice se zdwihna).

Kamž se skryl ten starý Sirotek—
Což pak jemu z kolomazu lék

Krwawau tu brázdu zacelil,

Jižto jsem mu na leb džbánem wryl?

Prautek w tle Lidky.

Slyšte, slyšte, jaké diwné wci
Hlasem Haukala náš Mariin breí!
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Brausek w tle krmáe.

Mastiká inu mozek pokropil;

Aneb, jak náš slawný Flaška píše,

Bicho w hlaw má a hlawu w biše.

Krmá w tle Brauska.

Ráno wná— í to tlo mám?

Brausek w tle krmáe.

Kdož m do krmáe peklopil?!

Ceetka w tle krmáky.

Tisíc drak — jáf se neznám sám

!

(Po sob makaje).

Hle, to echel— sukn na mn wisí—
Hu! jáf wzím w staré sádelnici!

Krmáka w tle eetky.

Já wšak, hohabojná žena,

W hejska eetku jsem promnna!

Haukal w tle Martina.

Což to znamená— hle, odrané

erné raucho— wausy šedé, dlauhé—
Bolest w hlaw— elo zmazané —
Krew— hle krew— což mámení to pauhé?

Martin w tle Haukala (se stolu dolu leza).

Bohpomozi! jaká hrza pekla

Z tla wlastního m Istiw swlekla!

Haukal w tle Martina.

Nechci wzet w tomto žiwém hrob

!

Prautek w tle Lidky.

Rarach strojí s námi šašky sob!
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Lidka w tle Prautka (s hlasitým placem).

Pomoc— swlete mé poestnou dwu
Ze cnstek a mužského odwu.

Krmá w tle Brauska (chopí se swého tla, w nmž Brausek

wézí).

Ráno wná! to jsau moje líce!

Haulial w tle Martina (swé tlo Martinem obýwané se stolu tahaje).

To jsem já, to twánost moje!

Wra mi tlo, wezmi hnáty swoje.

Krmáha w tle eetky.

Welebíce wli nebes wele,

Wdn toto tílko pijímám

!

Ha, ha, ha! jak lehce ohýbám

Každý klaubek w tomto mladém tle!

Ceetka w tle krmáiky (zuiiw swé tlo, w nmž krmáka wzí,

popadna).

Weroniko ! swle se již z mé koze,

Nelze snésti potworu tu vvíce!

Tlo sem, sic tob twrdé lože

Pod stolem ustelu, sádelnice!

(Diwoký hluk a dsná pranice.}

Duchamor (k Janowi).

Zdali, Jene, nebawím t dosti?

Takowéto weselosti,

Jaké tob strojím w tomto míst,

Nezel ješt žádný lowk jist!

Nahlídni pak do tohoto roje,

Kterak wlastní hnáty rwau,

Škared si hyzdí líce swoje.

Ha, ha, ha! jak z hrdel bídných brach

Hlasy posud netušených strach
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Dsným jekotem to wau!

Chumá celý na zemi se kaulí,

Zasazujíc w prachu sob bauly;

Weselé to jist podíwání!

Jan.

Mám již dosti toho blekotání;

Mrzák tch bídných šálení

Již mé oko též i ducha hnusí!

Duchamor. •

Nuže jdme — a nech s wámi, braši,

Mámení až do plnoci straší—
Druh nech druha tepe, drápe, dusí—
Když pak každý koži swau wypráší,

A se octne we wlastním rubáši.

(Jan a Duchamor krmu opauštjí, w níž hluk a wání nepestáwá).
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XI.

W Praze.

Zahrada pi dom Jana Kutenského.

Jan.

^Vesna brány ráj swých otwírá,

Líbajíc swé milé zem twáe.

Okem probuzených paupat zírá

Nowé jaro do slunení záe.

Ejhle stromy, jenž co ruce nahé

Wtvve swé jsau w zim k nebi pnuly,

Nebeského slunce blesky blahé

Kvvtem wonodechým obwinuly:

Z chladných stín já též ruce swoje

Tužebné jsem zdwihal k slunci swt -

Bda — bda — pro taužení moje

Nemá nebe smilowání kvvt !

Kdybych létawcem byl osielým,

Od wtwe jenž k wtwi poletuje,

Aneb oblakem tím osamlým,

Který tamo w modré nebes dáli

Jako labu moem wným pluje

Ach, jen kdybych wlno mrtwé skály

Bytnost swau, swau duši pohrobil,

W hluchý kámen se již promnil,

A tak stana se tím mrtvvým hmotem,

Sebe ukryl wcným ped žiwotem,
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Jehož záe w doby mé hynaucí

Swítí jako pekla oko žhaucí!!

(W trudném pemýšlení wystupuje po schodech na arký domu nad za-

hradau powýšený, z nhož se objewuje wyhlídka na námstí, kdež hojné

zástupy swáten odného a plesajícího lidstwa se spatují).

Duchamor (k Janowi se blíže).

Krásný den to, co s ním poneme?

Zástupy se lidstwa z msta walí.

Radím, abychom se podíwali

Wen, kde šwárných twáí zhledneme.

Jan (w myšlénkách pohraužen).

A pec sláwa swta koí se mi,

Síla, milost, nejbodejší slasti,

Zlato, osudem jenž wládne zemí;

Než pak wšecko — wšecko hnusí se mi,

Neb to koist podvvodu a strastí.

Duchamor (stranau).

Hnusí se mu? — jinam zatoím!

"(K Janowi.)

Milý Jene, oko dol snes,

Pohle, jak to wírem radostným

Wše se weselí a hýbá dnes;

Nedlní se takto swtí den!

Slyš a hledni pod to loubí jen,

Jak se ped krmau to bujn smje,

Jak tam struna zní, jak sladce pje

Pemilostná dwa lásky zpw —
Jist zábawný to, krásný zjew

!

Mladých jonák tam radowání,

Hry a spíle, bujné laškowání—
Wšudy kolem rajská weselost!

Jan.

Jenom já jsem w ráji cizí host!
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Duchamer.

A wšak owšem — swátení to den

!

Jan.

Z nhož já jen— já jsem wyvvržen!

Aj, což pak jsem horší tchto býwal,

Když jsem pro kalich swau krew prolíwal,

Jediná že chvvíle hrzyplná,

Jako erná rozvvzteklená wlna

Od behu m klidu odtrhla,

W jícen zkázy wné irwrhla;

Ješto zatím blbý, wšední lid,

Chowaje w swém hrudí mír a klid,

Tam se weseli a hlun plesá?!

(Hudba, zpw a smích se hlunji ozýwají).

Ha, jak plesání a bujný jek,

Budíc vv duši dímající wztek,

Zubem hnvvu do prsau mi tesá

!

Nechci, nechci, by se radowali,

By se jásajíce w drzém smíchu

Wywrženci propadlému híchu —
By se mn tu déle posmíwali!

Hoj, tam mráek na obloze pne se

!

Nechf se i hned w mrano promní,

Ježto hromy w erném klínu nese —
A nech blesky w kwapném zahímání

Wypnknau z tch erných mrak bání,

Krowy krmy této rozrazí,

Posmwam hody pokazí!

(Obloha se zatmí — blesk udeí do hospody; strašné hímání. Lidstwa kik
a bdowání; plamen z domu wyráží — udeení na zwon).

Duchamor.

Ha, ha, ha! to rázné wyražení!

Jaký praskot, plá a zwon znní—
Nech jen hoet, milowaný hochu,

6



82

Staneš se snad druhým Herostratem,

Aneb jako Nero pekla dlátem

Urobíš si historickau sochu

!

Jan.

Což to znamená? Hle, mrtwá tla

Wynášejí z domu hoícího!

Duchamor.

Mrtwola to díwky, jenž tam pla,

A pak jinocha se díwce koí;íeího

Tlo.

Jan.

Wždyf jsem tob nekázal,

Bysi milencm tm žiwot wzal!

Duchamor.

Blesk jsem wyzwal k poruení twéinu;

Ten pak zabil juna i newstu.

Wz, že nelze poslu klikatému

W prudkém letu klestit rownau cestu.

Wždy to není prwní obt twojí

Wášní, milý Jene, usmrcená:

Na tla si zpome w krutém boji

Palcátem twým druhdy rozdrcená!—
Nuže hle, již ohe udušen —
Hustý dým se z erných rum walí,

Opt swítí jasný, jarní den,

Jen že kau nám skwlý blankyt kalí!

Neb snad nyní, dušinko má drahá,

Cht být wesel, welíš aby zase,

Jako slawná Róma w dáwném ase

Na žádost Nérona, celá Praha

W zái tisíc oh zaskwla se— ?

Stane se to wedlé twé libosti,

Praha chowá w krowích dewa dosti!
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Jan.

Já jsem hledal welebnosti sláwy,

Ty wsak líiti chceš obraz pekla!

Duchamor.

Pro tak záhy ttiwa se smekla!

Udélilf jsem tobé mohutnost,

Kteráž odnce jak mauchy dáwí

;

Ty wšak nechceš kalichu již páti

!

Jan.

Nemluw o tom šálení již wíce!

Duchamor.

Pro se wle twoje sem tam klátí!

Obra jinam síly swojí líce.

Jan.

Me a krew— to hnusné katowání

!

Duchamor.

Tedy uenost a zpytowání

Zákon a žiwl wšechnch wcí —

Jan.

Chceš, bych uwznil se w tmawé kleci?

Nech si uenec co slepá sowa

W blpuchu pebírá mrtwá slowa

!

Duchamor.

Nuže, ples a hody, dívvky wnadné—
Jan.

Nic! již oškliwo mi z toho vvšeho!

Bda, wle má již nuzn chadne

Pod bemenem žití pozemského;

Bím žiwota již nelze snésti!

6*
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Duchamor (stranau).

Držím tebe, ptáku, pewn w psti!

W osudné té Krkonošské dob
Zmátlo okamžení mozek tob;

Nyní, stízliw jsa, již dál a dále

Plazíš se a blížíš neustále

K nastrojené wtipem pekla pasti.

Komu swt a píroda se hnusí,

Toho našinec již pozwat musí

K radowánkám do podzemských wlastí!

(Šklebí se na Jana, který žalostn rozjímaje na prsten swuj hledí).

Pemýšlí — hm, šepce cosi zas —
Kdy pak miláek mj dá mi znáti,

Kam chce rozmaru swých lodi hnáti,

Aby ztopil zbytený swj as?

Jan.

Na prstenu skwrna krwawá,

Jako stela hrzy ohniwá,

Bodá w srdce bez pestání.

Matko — matko— kde twé požehnání?

(Kwapn hlawu pozdwihna, k druhu swému).

Nuže rci pak, zdali matka moje

W rumech hradu pochowána byla?

Duchamor.

Tuším, že i po zkonení boje

Dlauhá léta kdesi klidn žila.

Jan (kwapn).

Nežije již wíce?

Duchamor.

Není tomu,

Co ji z tichého wynesli domu,

Ani tyry msíce.
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Jan.

O bda,

A já w strastích ciziny jsem žil,

Aniž eho o swé matce wda!
Nelibá! jsem její milé líce,

Ruce slzau lásky nekropil,

Nekropil a nepokropim wíce !

A wšak lépe, lépe tak se stalo;

Bylo by jí hoe nešastného

Syna lože smrtné hrzau stlalo!

(Prudce k Duchamoru).

Ukážeš mi ješt w této dob,

Kde jest pohrobena matka milá,

Aby na pedrahém, tichém hrob

Láska má swých slzí obt lila!

Duchamor.

Jene, což to na mysl ti tane?

Chceš co slaboch k hrobm putowati

Jan.

Hle, co káži, písn, wykonati;

Nech se wle moje i hned stane!
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XII.

I®rwní rže plane na wýchod

Jako panny prwní zardní;

Usmw jara na zemi a wod
Probuzuje blahé zaehwní;

,

W hájeku tam eky na pokrají

Slawík píse leje w jara íše,

Kwítky na luinách poslauchají

Zdwihajíce hlawiky svvé tiše.

Bledá luna nížeji se kloní,

Jakby slýchat chtla písn blahé;

Blankyt nebeský pak slze drahé,

Perle lásky, na milau zem roní. —
Jako popelnice w kwtin ln
Kaplika se w hustém laubí skrýwá,

Wkol obt máje, líbá wn
Z ržowých se kalíšk wylíwá;

A wšak kwítka wni dýchající

Z rowu pnau se, kdežto powýšené

Kíže njí, tiše žehnající

Kwty, hroby též i pohrobené.

Nad jarních co wdk obtnicí,

Nad hrobem tak kwítím zdobeným

Kleí díwka, tiše se modlící

Okem wraucn k rowu sklopeným.

Prosba plyne ze rtu ržowého:

„Wypros nám, o matko, smilowání!

Nech twj duch co angel strážce chrání

Ludmilu a syna ztraceného!"
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A led zdwihnauc milokrásné li kdy.

Slzau swatýeh cit skropené,

Zhlídne juna. jenž co socha bledý

U pahorku kwtného se pne.

„Ludmilu!- tak jinoch optuje.

An mu w srdci, do sebe jenž ssaje

Obraz krásy, andlské milosti,

Cit neznámy, blahoteskný pluje.

Nesmlým te krokem pistupuje

K dw, rži zbožné spanilosti.

„Znala jsi, o díwko," zane jemn
Mlowit, „ženu, jižto kryje zem
Tato, kwítím míle ozdobena?"

Ludmila.

Znala jsem ji! ach, wždy pohebená

Nebohé mn díwce osielé

Milowanau druhau matkau byla —
Wždy jí tekau w obt slzy welé,

Já jsem hrob jí kwítím ozdobila!

Jan.

Znala jsi ji? — tys ji milowala?

Snad ti objewiia osud swúj.

Zpráwu tob o swýeh strastech dala?

ní mn, o díwko, wyprawuj

!

Ludmila.

Cizince, jakau t tajnau mocí

Wábi žiwot neznámé té ženy?

Jan.

Nemlowila o pehrozné noci.

W níž hrad onen, nyní rozboený,

Rota Táborituw dobyla?
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Snad se ubohá též zmínila

O manžela smrti krwawé—

Ludmila.

W poslední již wéku swého dob
Zjewila mi hoe duše swé;

Ztratila též milowané rob,

Syna swého

—

Jan.

Na nj zpomínala?

Ludmila.

Zpomínala— o to nuzné slowo !

Prosby wraucné w slzách posílala

Jitka za nj k swt spáse.

Jan.

Za nj matka dobrá modlila se!?

Ludmila.

Zbožné ženy slowa poslední

W pamti mé takto stále zní:

„W duchu žehnám nyní syna swého,

Dsným osudem mi ztraceného;

Požehnání mateské zde skládám —
Wše swé hoe, bolesti a strasti

W této žiwota poswátné dob
Obtuji, wcný Pane, tob,

O blahost jen syna swého žádám!"

Jan.

Bda! prosila jsi o blahosti

Syna ztraceného na wcnosti,

Matko — matko má

!
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Ludmila.

Matka jeho?

Jinoch tento — syn to Jitky — Jan

!

Jan.

Písný trest to prowinní mého

Uwaluje na duši mail Pán!

Bda, bda — matko, twého syna

Piwedla jen k hrobu twému — vviua

!

Ludmila.

Nešastníce

!

Jan (na hrob se wrhna).

Máti! pec jsem twým

Synem, nech i synem ztraceným!

Na pahorek, pod nímž, drahá matko,

Odpoíwáš, kladu hlawu swau,

Jako tenkrát, když co pacholátko

W klín jsem tob hlawu newinnau

Klonil. Ejhle, jak se mi to swítí

W temné dáli mého žiwobytí

Wíš to, máti, jak co malé rob

Jeník twj se k prsaum winul tob,

S prsteny twých kadeí si hrávval?

Jak's jej líbala, když kytiku

Tob w besídce podáwal—
A pak na klín wložiw hlawiku

Tichaunce u srdce twého spáwal?

Zde se kladu, chci co dcko spáti,

Ješt jednau na srdci swé matky,

Slze ronit, ze hích se káti! —
Ticho, ticho!— matin hlas to sladký

Ke mn šeptá hrobu útrobau.

Jest to swaté její požehnání,

Aneb kletba, dsné bdowání
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Nad dušewní syna porobau?

O vvy kwítka, newinnosti dítky.

Nad tmawýin se hrobem jasn rdící,

Wás te kropí slza syna Jitky.

W adra svvá tu slzu uschowejte,

O ní matce pod wámi tam spící

Milým šeptem w noci powídejte,

Powídejte w žalném pozachvvní

O mém hrozném duše utracení;

Za mne se, vvy kwítka, prnlauwejte!

Duchamor (pes ze hrbitowa se wypínaje).

Milý Jene, dosti naíkání—
Zadost jsi již w pravvd uinil

Autlým citm— snad i slzy lil !

Nžná zábawa to ; wšak ekání

Za zdí hbitowní jest jaksi hnusné;

Nebo zde, jak sám již dobe wíš,

Kde se stokrát optuje kíž,

Pro našince powtí jest dusné!

Ludmila.

Duši dsí pehrozný ten twor,

Jehož slowo bode jako trní.

Duchamor.

Na nás eká dobrých pátel sbor —
Pda mne zde pod kopytem brní!

Jan (z hrobu se zdwihna)

Ani slowa wíce, duchu padlý,

Okem swým již neskwr sídlo míru!

Dechem twým by tyto kwty swadly.

Duchamor.

Maudrá e to, na podzemskau wíru!
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Ku které pak ty se plichtíš wlasti ?

Což jen já jsem letl do propasti ?

Jan (k Ludmile).

S Bohem, rže krásná, nevvinná —
S Bohem? bda mn — o dost již. dosti!

Aniž rozžehnat se s tebau zná

Bídník, obtí jsa wóné zlosti!

(Kwítek z hrobu trhaje).

Ješt jenom tento kwt
Ruka moje z hrobu utrhne

(K Duchamorowi).

Te jsem tvvíij — a nech již lásky svvt

Na uky m z lna wyvvrhne

!

(Híbitow kwapn opustí).

Ludmila.

Newywrhne ! Jene— bda mu,

On se oddal muži hroznému.

Zmizel již— o dsný byl to zjevv,

Dech se auží, w žilách stydne krevv —
Pec wšak bauí srdce rozjítené!

Strašná wina piwedla jej sem,

Slzau kající by kropil zem,

W nížto matka jeho odpoíwá !

(Slunce wychází).

Ejhle, widím nebe otewené!

Tamto swatém na nebesku

Oslonná záí zlatých blesk

Jitka stojí — slze tam prolíwá,

Prosíc, abych syna hájila,

Z tenat zkázy abych wedla jeho,

Jemuž mateské swé požehnání

W poslední hodince žití swého

Na mau hlavvu wraucn wložila !
—

Ach, já slabá dwa osielá!
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Pro nj toliko má prosba welá,

Modlitba a slza k nebi plane

A wšak daufej ! — w onom dáwném ase

Milost nejswtjší zjewila se

Nad pokornau pannau chudobnau —
Nuže, osw, Pane, duši mau!

Nech se swatá twoje wle stane;

Dal jsi lásku — dejž mi sílu, Pane!
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XIII.

Ejhle! nádherné a hluné hody

W skwostných komnatách se konají;

Lepost, krása, wábné chorowody

Oi, srdce, ducha lákají;

alauny o zlatém tepení

Wýstupek tam zdobí, z nhož zwun
Pištba zní a sladké hudení.

Welkau síní hemží se to hlun;

Sliné panny w drahém zlatohlawu,

Wnmž se perel krumplowání tpytí,

Jako hwzdy milosti se swítí,

Wzdáwajíce kráse, lásce sláwu.

Dvvám dwoí se tam jinochowé,

Skwjící se leskem šperk drahých;

Láska milost k sauboji tu zowe,

W nmžto wítzstwí i pemožení

Jesti rown zdrojem cit blahých.

Slyš to zwuné vv buben udeení!

Ze struny se píse wyluzuje,

Píšala jí míle pizwukuje;

Bujná radost záí z mladých oí,

An se pwabn pohybující,

Sauzwukem milostným zpíwající

Skwlý sbor te hluným kolem toí.

-

#

W ele skwostné sín u okénce

Stojí nádherného plesu pán;

Psewšímaje sob díwek wnce,

Hledí w trudném zamyšlení Jan
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Na orlojek, jenžto w skínce drahé

Zrnkem prachu mí wný as.

Nech již kolem zwuí hlasy blahé,

Nech se bujn rozweselil kwas:

Jan se nehýbá a neusmíwá,

Krpj prachu celý swt mu skrýwá.

Duchamor se týí u pilíe,

Zrakem hrzy po Janowi míe,

Jenž te hlawu zhru napnuw man
Ústa kiwí k dsiwému smáni.

„Miste spor wných, pohle na n,"

Mluwí k saudruhowi úšklebnému

;

„Jaké spíle, jaké radowání!

Jak se koí asu podwodnému

Jednodenátek sbor nebohých—
Tkají na wk tmawých lemu,

Neznajíce konce bh swých.

Nuže, já chci konec tento znáti,

Poznati budaucí erné stránky;

Proež hbit divvoplodnau mocí

Wysiroj též njaké radowánky

Pro mne w této bujných ples noci;

Ano, ukážeš mi bez prodlení,

Kterak doba žiwot lidský mní!

Co w té síni dýše, skáe, hude,

Nech se zmní ped mým zrakem hned

W tlo, kterýmž za padesát let

Každý, kdož tu žije, odín bude!"

Než hle, panna, krásná perla plesu,

K Janowi se blíží w družek kesu;

Audy labutí se pozachwly,

Líce zpianuly jí w studu zái,

Když swé oi, žhaucí lásky stely,

Pozclwihnula k Janow te twái,

Znak milosti, purpurowau rži

Podáwajíe slawenému muži.
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„Pijmiž díky naše," dívvka šepce—
Zemelo let padesát ! zní hlas,

An se dvvorne kloní Jan

K pann— k holé, šklebící-se lebce.

Hle ! to w síni skwostné dsný kwas,

Jakowého oko newidlo,

Co se slunce objewilo swtu!

Ped mžikem co nádhern se skwlo

W bodrosti a žiwém, jarém kwtu,

To se promnilo tady w hrob,

Tam pak w stín posledních žití dob

:

Zde, kde jinoch s dwau milenau

Milostným prowázel zpwem báse,

Kostliwec te s ženau shrbenau

Open o kostliwce šklebí dáse
;

A ten panic, peste vvyšoený,

Nyní wkem staec umoený

Klesá w náru ženské mrtwoly—
Kolem tch pak hrzy wýtwory,

Kupa mrtwých, w rubáše odných

Sedí na stolcích tam pozlacených

;

Zde zas tla w bitw rozbodaná,

Jichžto rány toky krwe roní,

Tam pak jiná, erwem rozhlodaná;

Kolem roztraušené hnáty bílé,

Mezi tím u wku swého cíle

Starci na berlích se k zemi kloní.

Wšude ticho — ticho jako w hrob —
Hudci onmli w hrozné dob

:

Onen pustil traubu z hnátu swého,

Píšala tam w dásni umrlého,

Kosti bubeníka w buben padly;

Jediný toliko staec schadlý

Po hauslích jen smycem pohybuje,

Než wšak z potrhané struny

Žádného již zwuku newzbuzujc. —
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Hrzau Jan se zachwje,

Dlaní oi zakreje;

Ale kost jen wrazí w kost,

Neb, an líce wlastní kryl,

Hnátem w leb swj udeil.

„Hrzy duchu, dost, o dost!"

Wolá z kostry Janw hlas,

„Wra nám žiwot, mládí zas!"

A tu strašný Duchamor

Z nepromnné swé twáe

Kolem na píšerný twor '

Metá dsných zrak záe,

An w ohyzdném oblieji

Praotce wšech smrtných hích
Brázdy pekelného smíchu

Hluboce se reji:

„Nuže, nech se opt wrátí

Padesát let w lno asu —
Nech již zmizí klam a sen,

Z hrobu žiwot, ze tmy den,

Kauzlo mocné nech obrátí

W mladá tla starau chasu!"

Takowé když zwuky hlaholily,

Jako prutem arodjným tknutí

Již se w jednom peradostném hnutí

Weškeí ti hosté promnili:

Mladá krew jim opt srdcem praudí,

Sladký zpw a hudba w sluch se laudí,

Šperk lesk a rže blahých twáí

W jasné síni opt bujn záí.

Jenom díwka, která plnau rži

Podáwala slawenému muži,

Na nj pnula udšený hled;

Neb co stna Jan té chwíle zble,

Oi z lžek strašn se mu dmuly,

Na rži se leskem hrzy pnuly,
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Až je chwéjící se kryla dla.

Kolem pak se ozwe hlahol hostí

Hledících tu s podiwením na

:

„Nelze jemu w tlesné chorob

Podílu mít w naší weselosti !"

Než z nich každý w této ješt dob
Hluným kolem wesel se otáí,

Plesu pán wšak z komnaty wen kráí. —

Panoš krásný, nesa jasné swíce,

Wyprowází pána do ložnice.

Jan se na sedadlo wrhne, ruku

Tiskna k srdci, hoké žaly

Z prsau rozbauených lije:

„Kterak srdce w okowy swé bije —
Srdce mé! ach, bujnjších jen tluk,

Aby rázem pauto rozkotaly;

Pak utichneš, srdce zkrwácené!

Kam se píwal myšlének mých žene ?

Kalich zde — tam bitwa, krwe záe—
Otcw hrad tu, onde matin hrob—
Kostliwc zde šklebící-se twáe,

Jichžto pohled, jako ostí mee,

Bránu rozrazíc mých píštích dob,

Do prsau mi pehluboce see!"

Ted se wzchopí w dsném ducha tesku,

Zrak se potká s panošowým okem,

Rdícím se w horaucích slzí lesku.

Jan pistaupí k nmu kwapným krokem,

Hledí w nžném srdce swého hnutí

Na pachole, ježto tém dít

Krásném žití swého na úswit

Sliné líce slzau žalu rmútí.

„Což i tebe," dí Jan, „bída sauží?

Což ta slza w oku znamená?

7
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Mluw, snad kauzlo zlata wykoná,

Po emž, Wíte, duše twoje tauží!"

A tu panoš, zlatokadeawau

Hlawu klon, boln zašeptá:

„Pane, bolest, jenž mi slzu žhawau

Z oka laudí, jesti bolest twá!

Nebo já též, pane pemilý,

S hrzau znamenám, jak prudké žaly

Koen žiwota ti podryly,

Kterak dsné, tajné úzkosti

Sílu duše twojí w sebe wssály.

Odpus, pane, že i ten, jenž sluje

Sluhau, neznámé twé bolesti

Saucitnau též slzu obtuje !"

Jak když plawci bauí zmítanému

Z erných mrak slunce probleskne:

Takowý cit Janu nešastnému

Srdce útrobau te mocn hne.

Chopiw nžnau ruku mladíkowu,

Jenž se pi tisknutí welém tese,

Hlasem pohnutým Jan mluwit jme se:

„Díky, Wíte, twému lásky slowu!

Než wšak bolm prsa bodajícím,

Ještrm mé srdce hlodajícím,

Žádná síla nemž odolati.

Chtl jsem hady wnitní w pauto leskné

Nádhery a plesu ukowati,

A wšak marno — marno ! duši teskné

Nelze nic, než bez wší nadje

Sledowat swé zkázy koleje."

Panoš blesky oka milostného

Pozdwihne a jemn mluwit jme se:

„Strastem ducha duch též pomoc nese;

Nebo matka, za syna jenž swého

Oroduje tamo na wýsosti,

Prawíwala, swtské nádhernosti
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Že jsau dcery wných podwod;

Chceš-li získat srdce blahý klid,

Rozpal w nm, co svvatosvvatý swit,

Lásku k wíe, ctnosti, k národu !
u

Jan tu tžce wzdychne, kryje líce,

Žaln wece: „Bda, peru ctnosti,

Peru wíry nepowznese wíce

Ducha mého ku wnosti!"

Mlí — pemýšlí — hlas jeho znl

Opt: „Matku pemilau jsem ml;
Slovvo matky chowá wýznam blahý!—
Cíl to wznešený, swj národ drahý

Na budaucí asy zwelebiti —
Snad bych mohl, pokud swítí den,

Než mne pohltí ten dsný sen,

K cíli tomu nápomocen býti!"

Této noci, po dlauhém to ase,

Spánek zawel Janu wíka zase;

arowná sn blahých záe,

Kteráž po mnoho již let

Nejasnila dímot jeho swt,

Líila mu panošowy twáe:

Spatil jeho ržowé rumnce,

Oi krásné, swatau záí zaté,

W prsténcích pak kadee ty zlaté,

Na kadeích z bílých rží wnce.

Jinoch— angel — staupil na nebesa,

Kišálowý kalich w rukau nesa,

Z nhož do prsau mu šávvu lil;

Krpje pak do srdce tekaucí

Zmnily se w písmeny horaucí,

Kteréž angel w trojí wnec swil.

Prwní wnec swatých krpjí

Utwoen byl slowem skwlým wtra,

7*
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Druhý: láska wsehomíra,

Tetí skládal sláwy nadji.

Když pak, oslonn již záí denní,

Procitnul Jan w blahém prsau chwéní,

Klonil se již nad ním zkázy duch,

Duchamor, ten wných klam druh,

Okem hnéwu pekelného

Prsa obti swé hlodaje,

Stopu spánku blaženého

W jinochow duši hledaje.

'
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XIV.

Komnata,

Jan u stolu sed te w knize pergamenowé

:

Diwný bh wtrów, dešów, potoków, ek, i mnohoj w
swt rozliných tch bhów! A wšak není zmíšení w pístroji

swta wšeho. Zjewné jest, žej' we wšem zpósob toho jednoho,

ježto wše iedí. A kdyby od jednoho nešel ten zpósob, onen

by k jinému táhl a onen k jinému, ež by ten bh byl zmiešán

a rozdlen.— Protož jedenf jest poátek wšeho a pósobce!

(Zawe knihu a do myšlének se zabere).

A.no —jeden pnsobce jest wšeho!

Tedy též i prapoátkem byl

Ten, jenž duši tlem piodil,

Mého osudu— tak nešastného.

A wšak tajný hlas se ozýwá

Wprsau: Swobodnau ti wli dal,

Wywol swtlo aneb tmawý kal,

Zásluha i wina jesti twá;

Wle wlastní wládne osudem!

Bda, bda! trapné zpomínání

Nemž usnaut w duchu mém

!

Snad mi ušlechtilé toto tení

W myšlének mých kolotání

Podá žádaucího ulehení!

(Opt knihu otewe a te). U pirození našem již porušeném

tak zemdlel jest našeho rozumu zrak, ež snáze by sowa swým
mdlým okem spatila a sezela kruh slunení we blsku jeho,

než my rozumem swým blesk božské jasnosti. —
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Tak jest tomu ! — rozum bídný, slepý,

Semo tamo po bludech se tpí;

Zpytowat cht swtla cesty

Tmawau nocí dráhu sob klestí!

Duchamor. Jan.

Duchamorr

Ajta, Jene! raduji se z toho,

Že již w knihách zalíbení máš;

Nebo jist kratochwíle mnoho

Z uených traktát nabýwáš.

Pergamen tchto pemítání

Jesti blahé, tiché zamstnání,

Pi nmž wtip se brausí, pamt sílí,

Chwíle poznenáhla dále plyne;

Arci, nezídký že tená kwílí:

Jediný mj zisk— že as mi hyne!

(Knihu, w níž Jan etl, prohlíží).

Hm — hm— Štítného to rozjímání!

Mohlbysi wedlé mého zdání

Wywoliti nco skwlejšího,

Obsahem i slohem ráznjšího

Nežli traktát tento jednostranný.

Jan.

Spis ten úcty nabýwá z twé hany I

Duch mj wraucn muže obdiwuje,

W jehož slowích srdce šlechetnost,

Jasný rozum, mysli wznešenost

Slohem milostným se objewuje;

Knihy Tomy jist k potšení

Píštích eské zem pokolení

Budau chowány co perle drahé.
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Duchamor.

Sím neujme se \v skále nahé!

Spíše echm doby nastanau,

Kdež památky dávvného wzdlání,

Jako ttiny, potopené w moi
Rozbaucném, wn zahynau.

Waši sausedé, jimž ani zdání

O Štítného duchu dáno není,

Dáwnau sláwu literní wám zboí

;

Ano snad i tupícího hlasu

pradáwných ech oswícení

Hrozným hlukem pozdvvihnau,

Až i nowé vvzdlanosti spásu

Cizím strojem do mozku wám wtrau.

Jan.

Darmo míníš slowem jizliwým

Budaucnosti knihám upírati,

Jimž se, jakož spism klassickým,

Brány sláwy budau otwírati.

Duchamor.

Klassicnost — to slowo welikán,

Obsahu jsauc nkdy peskrowného

!

Neb spis každý jesti psán

Na wlnách jen wku swého;

as ubíhá, wlna uplyne,

Klassický též traktát zahyne.

A wšak nkdy koist wlny wné
Na behu uwázla pec bezdn;
Tu když ruka lidská ulowila,

1 hned jako upomínku milau

W klassinosti sbírku starobylau

S úctau ddinau jest položila.

Žáctwo poslušné pak klaní se jí
—

Wzíwá modlu, jejížto oltáe
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Dáwno rum a kopiwy již krejí!

Wz, že žiwý ráz a wlastní twáe

Má též nowých as nowý duch;

Kdo se w spisech jemu nepodrobí,

Skaumaje ty klassické jen hroby,

Wydobude též jen hrobní puch! —
A wšak, odpus, že se wyptáwá

Sluha, kdož t spisy Tómowými

Obdail? —

Jan.

Mj panoš kocháwá

asto knihami se takowými.

Duchamor.

Milý Jene, k panošowi twému

Nemalaut, wz to, nechu mám;

Nebo jakausi w nm swatau pnu

S welkau nelibostí enichám.

Jan.

Wím, jelikožto noní stín

Není pítel jasné záe denní.

Duchamor.

Stín pak pece w swtla jasný klín

Smle zírá; zde wšak mému zení

Brání tajn ukrytého cosi,

Jež tvvj panoš na prsau swých nosí.

Rci pak, odkud ono slabé rob

Piputowalo jest ktob?

Jan.

trnáct dní již brzy bude tomu,

Co se na pedsíni mého domu
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Jinoch ke službám mi nabídnul.

Jest to mládeneek šwárný, zdrawý.

Zalíbily se mi jeho mrawy,

Pohled jeho též mým srdcem hnul.

Duchamor.

Mn wšak klauek ponkud pec mate.

Do pedsín twé již nerad wkroím,

Ponwadž tam znamení to swaté,

Jemuž od dáwna se wyhýbám—
Neb já též swau slabau stránku mám

W každém kaut zawšené zoím.

K emu takovvýchto šperk máš?

Pro se jako nedosplý klas

Semo tamo w mysli kolotáš?

Pokáním snad maiti chceš as?

Heslo twé te: hojné koistem

Z blaženosti pozemského ráje.

Mimo sebe pus to zbožné chwní;

Blb a slaboch na licho se kaje!

Jan.

Známý bleskot z pekelné to stáje!

Od sebe již Wíta nepustím,

Nebo jinoch wzhledem newinným,

W nmž se tichá milost objewuje,

Ducha mého temnost wyjasuje.

Nech m hrza k žezlu swému wíže,

Wít jest mým i se znamením kíže !
—

Než wšak as ubíhá, já pak — wz,
Jinak tžiti te hodlám swau

Hiwnau draze dobytau,

Poátek pak toho sta se dnes!

Poslušen bu mému poruení,

Konej, k emu pán t wyzýwá:

Wedle dáwného již umluwení
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Moc mn poddaná nechi k zwelebení

Mého národa ted pispíwá!

Duchamor.

Bujná wle, prudká, horká slowa

!

A vvšak nelehké jich wykonání.

Zwelebení lidstwa— twrdá kost,

O nížto se mnohý pokusil;

Nahryzal se leckdo na ní dost,

Než jen dásné sob rozdrtil.

Jan.

Protož pomoc ruky mocné žádám;

Nástrojem ty budiž slowu mému,

Na oltá když wlasti obt skládám,

Již jsem dobyl za pedrahau cenu!

Duchamor.

Owšem, kdyby nadpozemskau mocí

Lidská wle sebe piodila,

Žeby tenkrát z plod chladné noci

Jiskru swtla pece wydobyla.

Dost kemínk na tomto pokautí

;

Z místa wšak se nehne kámen sám,

Mocná ruka musí zakísnauti,

Swtla praud pak zajiskí se wám!

Jan.

Bych pak w nowé bludy nezabednul,

Teba, abych pímo w národ hlednul;

Proež do žiwota slowanského

Chci ted okem bystrým sáhati,

Duchem smlým w hlaubí bádati

Po pwodu dobrého i zlého.

Znáti musím, w národ co kwtlo,

Co uzrálo, též co nedosplo,
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Co w ném zašlo, žaln zaúplo,

Nemohauci wzniknaut w denní swtlo;

Bych, co kiwo, mohl naprawiti,

Co wysychá, hojn doplniti,

Co pak wzí w noci chladné,

Abych skwle mohl osloniti.

W každém zrnku, jenž bez wláhy chadne,

Živvot nowý, šastný rozploditi

!

Wle pewná, duch pak ilý

Nad úelem tímto plane—
Srdce mé, nech hrzau rozerwané,

VVydobylo sob síly

K mohutnému swtem pohýbání!

Poklady nesmírné jsaut moje,

Na kynutí mé se zdwihnau woje,

Píroda se koí slowm mým;

Nadpirozenau tak mocí,

erpanau nech z lna wné noci,

Národ eský zwelebím!—
Jako orel w oblacích plynaucí,

Hledy na wrcholy zem pnaucí,

Jichžto stny hrom tam srýwal,

Tu zas lesk erwánk zlíbal

:

Tak chci do osud wlasti zíti,

Patit hrzy, pohromy i ples —
Hle mi, duchu, dje objewiti,

Které as do mrákot wných wiies'!

Duchamor.

Djepiscem mám se tob státi?!

Jaké pochautky to divvné máš

;

Známky bych snad sem tam mohl dáti,

Po niti se klubka dopátráš!

A wšak jist by se podobalo,

Ze co ernoch zerná maluji,

Od swtla že wedle pirození
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Swého pes píliš se wzdaluji:

Ztrpení wšak, uplyne snad málo

Wk, k ernému pak wylíení

Skribentm swj šttec zapjím,

Wlastí slowanských by dje psali,

ernili a hanobili, rwali—
Sám se nemu též piuím!

Jan.

O jakém to chwástáš oernní?

Powz radš, jak mi to zaruíš,

Šalbau že nebude zobrazení,

Jež mi z dáwných as wylííš?

Duchamor.

Já a šalba! — ha, ha, wz to, brachu!

Tenkrát stkwí se moje welebnost,

Když se wtrausím w hrdé prawdy chrám

;

Neb by málo ze mne pošlo strachu,

Kdybych jedinau tu neml ctnost,

Že, co pipowím, též plníwám.

Kdož by semnau w hru nesnadnau hrál,

Kdybych hrái wýhru nepopál ?

!

Jan.

Nuže tedy slibu swému stj,

Dáwný osud wlasti oswcuj!

Wdt chci, co hlawní psobení

W žiwot praslowanský mlo?

Duchamor (stranau).

Kdyby swdomí mne nebrnlo,

Wyswtlil bych, co t tajno není,

A tu w lesku pekelné té svvíce

Spatil bysi mnohem, mnohem wíce,

Nežli w slunce poledního zái.
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(K Janowi).

Nuže, které pak to zašlé dob
Nahlídnaut chceš do záhrobních twáí?

Jan.

Zhlédnauti chci w dnešní doby spchu

Obraz powahy pradáwnýeh Cech.

Zjew mi, kterak ped pti sty lety

Puely se eských mraw kvvty;

Rád bych pwodn wše wypátral!

Duchamor.

Národ každý pwod swj co rob

W pírod ped dávvným wkem wzal

;

Jako dít s matickau si hrál,

Nepohledná ješt pímo k swtlu;

K prsu matky pírody se winul,

Te se klanl jí, te strachem hynul,

Líbáwaje trestající metlu.

Strach a láska, dcké sobctwí

Pwodem jsau byly wšechnch bájí,

A pec w bájích ráj se lidstwa stkwí;

lowk tenkrát jako lípa w háji

Honosil se kwtern wolnosti,

Po palaukách blahých tkaje,

Mrawokárcw ješt neznaje.

Bujn tráwil léta mladosti.

Jan.

Nuže, objew dje z oné dáwné doby!

Duchamor.

Otewru ti dáwných wk hroby!

A wšak wz to, pežádaucí Jene,

S hrobem teba býti spojenu,

Kdo chceš slyšet hrobu ozwnu

;
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Musíf krew, jenž srdcem se ti žene,

Spíznna být s prachem dáwných dob:

Pokrewnost jen otewe ti hrob,

Pradáwný tak zákon pikazuje.

Jan.

Že pak každé slowo twoje, brachu,

Na hroby a na tmu ukazuje

!

Duchamor

Prawda, jako zlato, jenom- w strachu,

W tmawé skrýši, wždy se wyskytuje;

Nebo to, co na wýsluní stojí,

Leskem swým též oko traupa kojí.

Jan.

Nech jsau doby mrtwé opt žiwy—
Dejž mi spatit diw wšechnch diwy!

Duchamor.

Diw a nediw! wše to wedlé míry,

Jakauž wymuješ tento swt.

Hlemejž, na jae wyhledna z díry,

Diwem nazwal by i kopiw kwt;

A pec kwt len na nizaunkém kei

Nemén jest hoden podiwení,

Nežli tles mrtwých obžiweni.

Na diwy jen báze lidská wí:
Obehnawši maudrymi se bludy,

Widí zákon pirozený wšudy,

Diw, kde castji se optuje.

Osení se puí z nahé kory,

W zrnku dímají tam husté bory —
Wám to wcí pirozenau sluje!

Zdaliž wyzpytowal maudrý had,

Jehož nazýwáte uenosti,
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Pwod lowka a tla sklad?

Wám wšak mraweneckm na tom dosti,

Lccjakýs když systém urobíte,

Do nhož, co dá se, položíte,

kauce: Ejhle, pírody to meze,

Zázrak wše, co w systém nám newleze!

Jan.

Rozumem ty lidským pohrdáš,

Ale, poznáwám to s wnýrn strachem,

O nás mrawenecky piln dbáš

!

Duchamor.

Zem jest zemí, prach jest prachem!

Kdyby záe nebeského swtla

W prachu bídném, newdném nekwlla,

Twor pozemský nenalez' by soka
;

Mohli byste se též w kyprém chrasti

Jako skoty w tupém klidu pásti,

K pastwišti bych nepozdwihl oka!

Dkazem jsi toho, Jene. sám,

Wda, že jen k wli jiske této,

Jižto cenu lépe než ty znám,

Tob slaužím na druhé již léto.

Jan.

Druhé léto, co uplynul den,

Kdežto wášní zaslepen,

Diwokau jsa puzen šíleností

Wrhnul jsem se tmawé do wnosti!

Stalo se — již býwalosti dnowé

W duchu kmitají se jako snovvé;

Myšlénky a iny — hwzdy padlé,

Dnowé moji— popel, listy svvadlé,

Ježto do powtí wichr metá—
Weta po wšem, w co jsem daufal, weta!
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Ted chci silau draze wykaupenau

Základ cizí blahy položiti,

Rukau, nech i z kletby podrcenau,

Na ten základ památku swau wrýti;

Zdwihnaut chci, co Atlas welikán,

Nadpozemskau mohutností

Národ ech z rmutné ocháblosti

Na wýsluní štstí pewný stan —
Stoje samoten, co wrch se pnaucí

Nad oblaky— wítaný to znak,

Blaudícímu hwzdau spásy jsaucí,

Jenžto k sob wábí deštný mrak,

Kolem na rowiny wláhu leje,

Po údolích blahým kwítím kropí—
Sám pak elo w chmury erné topí,

W ádrách swých jen wné ledy kreje.

Duchamor.

Z patra mluwíš, tak že by se zdálo

Mnohému, jenž blíže nezná tebe,

Že chceš mocn strhnaut na zem nebe—
A wšak: welké dudy, dechu málo!

Nicmén já dle swé powinnosti

Zawedu t k hrobu minulosti;

Spatíš díwe, než zableskne ráno,

Ped wky co w Cechách pochowáno

!

í*
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XV.

Ped pti sty lety.

Ma modré wlny wystupuje skála,

Skálu líbá labufowá pna,

Na skále, co bílá holubice,

Sedí krásná, zlatowlasá žena.

Zdali Rusalka to lepotwárná,

Jenž se w zái Swatovvita sloní?

Zdali Ziwa wlnám žehnající

Do hladiny blahé líce kloní,

Aneb Lada, bohyn milosti,

Kolébá tam Lela, lásky bžka?

Rusalka to není, ani Lada,

Jest to reka Ohnislawa družka:

Krásná Lubna to s nemluwáíkem

Na zeleném mechu skály sedí,

Kropíc slzau líce nemluvvátka,

Do Jizery jasné rmutn hledí.

Ajta, z tmawé dúbrawy te krací

Statný wojín, známé nám již twáe,

Túl na pleci, w psti mlat železný,

Zlaté oplecí kol luí záe.

K žen staupiw, okem wraucné lásky

Hledí na milenau holubici,

Jenž te dcko k prsm boln tiskne,

Twáe ržiky mu líbající.

„Lubno má," wojín mluwí jemn,

>Což ti srdce tiché rozbauilo?

8
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Což ti z oí, lásky jasných zdroj,

Pežalostnau slzu wynutilo ?"

Lubna tu hledíc ku milenci,

Pláem usedawým zaplakala,

Zaplakawši, wzdychla : „Mj miláku,

Wštba Rusalek m polekala.

Noci minulé, když swatých oh
Záe nad wlnami zaswítila,

Tu jsem dwa wneky ze sedmera

Kwítí Rusalekám zaswtila,

Aby družky wln mi o milených

Srdcích dwau žádaucí wštbu daly,

Dlauhá léta tob též i plodu

Lásky naší mile zwstowaly.

Pustila jsem na wlnu wneky,
Kytice mé lásky zaswcené,

Wraucným chot páním, matky slzau,

Prosbau k bohm wným prowázené.

Prwní wnec w zái oh swatých

Wlnau šastnau dál a dále plyne,

A wšak druhý, jak jen wlny tkne se,

Již se topí, we wlnách již hyne.

Ach, kdo z wás mých milák mi zeme,

Kdo z wás zahyne mi w blízké dob?

Zdali ty, o druhu srdce mého,

Aneb naše milowané rob?"

Žena wstawši, wítzowi swému

K chrabrým prsaum pitulila hlawu;

Rek ji líbá, wele k srdci tiskne,

Milost záí z oka Ohnislawu.

„Drahá družko", prawí, „nech se stane

Wle wná wkožících boh,

Jimžto synáka i tebe wzdáwám.

Slyš — mne wolá hlahol polních roh!"
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A tam w dáli od protjší strany

Ozwaly se trauby bujné zwuky,

A již tamo na palauku šírém

Míhají se ozbrojené pluky.

Lubna, zaslechnauc hlahol dsný,

Trne— bledne— zwolá w teskném lkáni:

„Bda, ozwna to wštby noní,

Hrozný zwuk ten— Morany vvolání!"

„Tebe mocn chrání," wojín wece,

„Též i dít naše wní bozi;

Mne pak w líté boje národ wolá,

Nebo wrazi porobau nám hrozí;

Z ddin otcw úsilím nás plaší,

Kácí dewa w Swatowita háji,

Hádae a knze zabíjíce,

Perunu a bohm wšechnm lají.

Wera krutost wrah od západu

K nám se hrzau baue piwalila

:

Nutno, by se proti zlosti zhaubc

Wlast již wrná siln zasadila.

Tamto hle! se blíží sbory bratr

S mocnau zbraní, s wírau k wojvvodowi—
Ach, nepautej rám wojwodowo,

Aby mohlo rázn na okowy

Národ swírající zahímati!

Kotl rachot slyš a píšfal znní,

Hle, již bro mj w ele pluku skáe!

Synu mému toto políbení—
Ješt jednau tebe, lásky zoe,

Wraucn líbám — ach, snad naposledy

P

Šepce wojín, od milených duší

Odwrátiw swé zakalené hledy.

Jizera tu teskn zašumla,

Wlna za wlnau se pláem walí;
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Pluky muž k modrým wrchm táhly,

Zwuky trauby w dálce umíraly.

Z kalné wlny wystupuje skála,

Skálu líbá labufowá pna,

Na skále s mileným nemluwátkem

Jako socha bledá stojí žena.

Slunce z brány jitra wystaupilo,

Pod sluncem se shluklo wojsko skwlé,

W prsau muž chrabrost, -msta a síla,

Ohnislaw wéwodí w pluku cele.

Kaule swatá na pawezy leskné

Luila již polední swé stely,

Ke stínm když háje poswátného

Statné pluky Ohnislawa sply.

A tam wojwoda a druzi jeho

Obt pode dewa položili,

Krmy hojné též i medowinu,

By je bozi swatým štítem kryli.

Slyš — tu temné, žalostné stonání

W stínech strom háje se ozwalo,

Jakby hejno duší poplašených

Z wtwí swatých dub zaplakalo.

Aj, tu Ohnislaw swé celo zbožné

Zhru od poswátné pdy wznesa,

Jarým wolá hlasem : „Brati milí,

Srdce moje hrdoslawn plesá!

Ped dubem se klon Swatowita

Žádám, aby swatým osudem

Wštba zaznla nám, pakli sláwu

W blízkém boji wlasti dobudem;

Prosbu z duše sotwa wypuštnau

Již, již wyslyšeli bozi spásy —
Slyšeli jste, kterak ze wšech duím

m
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Ozvvaly se nadpozemské hlasy !"

Jako rosa na uwadlé kwty,

Tak ta slowa w srdce muž pudla,

Každá ruka celo požehnawši,

Pod dub svvatý obt bohm kladla.

W erném lese hora newysoká,

Z wrchu hory skála wystupuje,

Tým bohm zalíbené skály

Bledá záe luny oswcuje.

Kolem skály po temen wrchu

Hernžejí se muž tmawé sbory;

Štíty, hrále, lunau oswícené

Probleskují tamo mezi bory.

Ticho, ticho pod msícem bledým,

Do noci jenž polokruhem zírá—
Na skále jen ohe zapálený

erné stíny plawau záí stírá —
Žertwa k nebi plápolá na skále,

Na zmilené bohm obtnici;

Ped obti Ohnislaw knz stojí,

W kowu wálky pejasn se rdící;

Kolem žertwy huslai a vvštci

Wyluzují zvvuk ze swaté struny,

Z útrob srdce hlasy pozdwihnuwše,

Píse pjí do wýsosti luny:

Ohni sláwa, wodám sláwa,

Sláwa wná prabohowi,

Jenžto wšemocnými slovvy

Wšechnm tworm žiwot dávvá.

Swatovvite, sláwy zdroji,

Pomiluj

Národ swj,

Wed nás k vvítznému boji!
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Wrah rozkotal chýše naše,

Rozplakal jest wrné hlasy,

Kácel k zemi bohy spásy

Duše otcw z háj plaše.

Matko Živvo, blahy zdroji,

Pomiluj

Národ swj,

Posilniž swé dítky w boji.

Perune, swým jasným bleskem

Otewi nám sláwy brány;

Z mraku sypej pomsty rány

Na wrahy smrtícím teskem !

Perune, wší síly zdroji,

Pomiluj

Národ swj,

Rozpal bujnau chrabrost w boji.

Wštci, krywy, huslai a knzi

Tyto prosby 'k bohm spásám pjí;

Skal ozwny jako hlasy duchw
Želících nad syny swými znjí.

Nad ozáenau pak obtnicí

Pololuna w sboru hwzdic plyne,

Po obloze hwzdné bílá duha,

Tkaná z množstwí dušiek, se wine.

A z té duhy ejhle! hwzda krásná

Dol k poswátnému háji letí,

Jakby duše matky slyšet chtla

Zbožné hlasy milowaných dtí.

A to wida wštec milopwný

Staupí do erwené žertwy záe,

Maje w rukau waryto swé zwucné,

Kyne, zdwihne k bílé duze twáe.

Ticho, ticho na skále i w háji,

Tiché líce plawá záe líbá,
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Nebo wštec, pwec milozwstný,

Warytem i písní srdce hýbá:

„Žíte blaze w swatém ráji!"

Hwezda swatá prawila,

„K tmawému se kloním háji,

Bych swj lid oblažila."

„Lid swj wrný, jejžto w dawu

Dsném rmútí wrah zlost,

Dítkám nesu sílu, sláwu

Wítzstwí a welebnost!"

Hwezda, dušika milosti,

Letí, letí ku zemi,

Posestine na wýsosti

Za ní hledí s slzemi.

A již hwezda rozbleskla se

Po prsau milenc swých,

Swtíc mysl wlasti k spáse

Žije w duších zwolených.

Díky tob, hwzdo milá,

Jenžto swtíš srdce nám,

Sílu jsi w nm rozplodila,

Oslonila sláwy chrám!

Zwun optují milá slowa

Do wšech wtr bojowník sbory,

A wšak wílr skucíc, hlas zanáší

K mohylám tam mezi erné bory
5

Baue wstawši w mraku na nebesku,

Lunu na štít erný položila;

Slyš, te daubrawa se dlauhopustá

Hrozným as rykem rozbauila;
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Wrazi kácejí tam zrádným meem
Wrný lid, jej lstiw podskoivvše,

W tmawý les se jako krupobití

Mlhau nocí urno wyítiwše.

Z lesa zwuí mstiwé wání wrah,

Wkol žarowišt ryk a lkáni,

Rázy mlat, drnkot bitkých me,
Síkot šíp— strašné porubání!

Na zmar Ohnislaw, lew rozdráždný,

S hrstkau wrných na wrahy se ítí,

Na zmar síla kypí w prsau rek—
Pluk již tone w škdc wlnobití,

W noc ach! ernau Morana jej sype;

Duše prchající z úst tch wrných

Jako rozplašené holubice

Tkají po háje dewách erných!

Z krwawých wln wystupuje skála,

We wlnách Rusalky rmutn kwílí,

W daubraw tam krut posekané

Rozplakaly hlasy swoje Wily.

erná zem, krytá mrtwoiami,

Nad nimiž se snáší ptactwo drawé,

Z rumu pnau se slaupem erných dým,

Rudých oh hady bujné, žhawé.

Jitro šeré, nebo w mlhy husté

Ukryli se slunce paprskowé,

Ticho mrtwé, jenom krákorání

Ptactwa k hodm strašným zwe zowe.

Na pahorku w stedu swatých dub,

Tam kde stála Ohnislawa chýše,

Odpoíwá na krwawém loži

Množstwí wrných w spánku wném tiše.

Nad nimi pak, na temen wrchu,
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erné tlewo k nebi ukazuje,

Na nmž bewno na pi zawšené

Nad mrtwými rám roztahuje.

„Lubno— ach, Lubno má!" takto

Bolný hlas te do jitra zastoná;

Ticho, mrtwo — zwuk jen w skále žije,

Optujíc žaln : Lubno má!

Tžkým krokem již se k wrchu blíží

Wojín — Ohnislaw to zkrwácený,

Z mrákot smrtných zbuzen, sem se wlekl,

x\by skonal w náruí swé ženy.

Již ji spatil, holubici bílau,

Labu praudem krwe poskwrnnau -

Poklekne k ní, k srdci swému zdwihne

Hlawu bledau, w mdlobách pohrauženau

Poslední te žití swého sílu

Wojín spoje w lásky políbení,

Cítí prsau slabé pohybání,

Bledých rt pak lehké pozachwní.

„Díky bohm!" zwolá, „drahá duše

Neopustila milenky tlo —
Ejhle, dech jí na rtu bledém hraje,

Wíko swit milých se zachwloí"

„„Dít mé, ach dít mé!"" tak šepce

Lubna, an zraky kolem toí;

Ohnislaw se bolestn zachwje,

Po mrtwolách blaudí jeho oi.

Žena šeptá : „Unesli mé dít

Wrazi, dýku w matky srdce wrné
Wbodli, nad zboenau otcw chýší

Zaraziwše znamení to erné.

Hledej, hledej pedrahé to rob,

Ohnislawe— " slab došeptala,

K srdci choti hlawu položiwši,

Duši milým bohm odewzdala.

Pi-
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Ohnislaw pak dlauho, dlauho hledí

Na Lubny bledé, tiché líce,

Mrákoty a hrzy duše jeho

Nezjewilo žádné slowo wíce.

Uložiw cho na krwawé lože,

Pás k swé rán pitužený ztrhne,

Krew se ine, wojín se zachwje,

Slábne, klesá— k mrtwolám se wrhne.

W zápasu smrtelném jeho zraku

Zornice se za wíko ukrýwá,

Ztuhlého jen oka bílá blána

Na kíž erný strašliw se díwá.

Hrozná Morana již ostrý hrot swj

Ohnislawu w srdce zarazila,

Prudká bolest, w prsa bodající,

Ze sn dsných— Jana probudila.

Zdšené swé zraky Jan otwírá,

Úzkost smrti duši jeho swírá;

Wzdychá: „Bda, což se semnau dalo,

Zdaž si peklo se srdcem mým hrálo?

We snách krásná Lubna jen žila,

We snách Ohnislawa krew se lila? —
Jan se wzchopí, na nohy te skoí,

Kolem sebe bludné zraky toí,

Wolaje: „To nejsau pauhé báje,

Bdím u prosted Swatowita háje —
Zde se wží šerá obtnice,

Ozáená leskem plmsíce—
Kdež pak wzím ? — kde jsem byl ?

Žiw-li jsem aneb jsem žil?"

Slyš — tu zwuky dsícího smíchu

Zaskuely z blízké doliny—
Smích to otce odporu a híchu.
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Jan te hlede ke dnu kotliny

Spatí, kterak wcné hrzy druh,

Ozáen jsa svvitem zemplaz

Dmaucích se co živvých oh kruh,

Kosti pautá kauzlem dsných swaz.

Z mohyl otwor tam rozšklebených

Strašné swleky mrtwol wydobyté,

Hnáty plísní wk dáwných kryté

Spatuje ted udšený zrak.

Ejhle, kostliwci tam ohromnému

Zlatá híwa, knze, wdce znak,

Na zebrách se leskne, takéf jemu

Kruhy z mdi hnáty bílé zdobí;

Me zhlodaný, tikrát rozlomený

Po kostliwce boku odpoíwá

;

Wedlé vvelikána kosti ženy

Na erné jsau pd rozloženy,

Ježto zlatoskwaucí kovv ukrýwá.

Modrá ted, ted rudá had záe

Po kostích a zlatém šperku tká,

Žiwým leskem šlehnauc w mrtwol twáe

Oko smrtelníka hrzau leká.

Duchamor pak, pna se do wysosti,

Hlásá, na kostliwce ukazuje:

„Tyto z mohyl wydobyté kosti,

Ježto lesk mých swící oswcuje

W šperku leskném pradáwného kroje,

Praotec a pramáti jsau twoje.

Synek Lubny, ztracené rob,

Swatowitu wýhost dal,

W nm pak slawný rod wpradáwné dob,

Rod twých otcw, pwod wzal.

Kauzlem mým a tajnau hrobw mocí

Pocítil jsi, Jene, této noci

Slast a bídu swého národa;
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Ano, w srdce praprawnuka

Wlila mocná tajná píroda

Prapraotce city, boly, muka;

W duši se ti žiwot zhaslý wryl,

An jsi w dáwnowkých bájí switu

S národem swým cítil, trpl, žil,

Žil a cítil sám a sám

;

Nuže, Jene, na pwodním citu

Wystaw sob sláwy chrám!"

„Sláwy chrám! na tomto, dsném hrob!"

Zwolal Jan a jeho hlas se chwl,

Nebo Ohnislawa krutý žel

Sklíil ducha jeho w této dob.

Zhasly ohniwých již had stopy,

W mlhu ernau údolí se topí,

Z mlhy dwé jen rudých jisker záí—
Jiskry tmawé otce híchu twáí.

erwánky te nad protjší stráni

Oblohu wýchodní pozlatily,

Jakby angelowé z nebes brány

Zlatý prapor míru wywsili.

Ejhle, erný kíž tam na temen

Tmawé hory do oblohy pne se,

Lesk pak ržowý se kolem leje.

Jan te oko wlhké zhru wznese,

Spatiw kíž, se hrzau chwje,

K zemi klesne, líce w tráwu kreje.

Duchamor pak hrd zhru pne se,

Twá se jeho bujn rozraduje,

Až i zraku dsný lesk,

Pekelné co wýhn blesk,

erné mlhy kolem rozpaluje.
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XVI.

IV Hráze.

Komnata pi dom Jana Rutenského. Jitro. Jan samoten, pozdji Wít.

Jan.

Hrozná noc to byla — w prsau mých

Srdce auzkosln se posud chwéje —
Obraz pedk kížem smrcených

Bodem krwawým se w pamt reje.

Jaké množstwí eských bojowník

Leží zbito na té wíry twrzi!

Jaké praudy krwawých tch slzí

Prolilo tam množstwí muedník,

Jedni pro kíž, druzí pro Peruna,

Pro zákon a kalich opt tito

!

Kdyby wšecko krvvawé to hoe,

Jenž se lilo do mé wlasti luna,

Mlo býti z této pdy smyto:

eskau zem by zatopilo moe.

Wít

Pane, když jsi na wenku se bawil

Wera, jaký's muž, jenž pítelem

Dáwným twým se býti prawil,

Na náwštwu pišel sem.

Staec chudobný to, chorý k tomu;

Proež, pane, do tvvého jsem domu

Pijal jej a wykázal mu lože

W jizb dolejší. Tam bídák sloze

Audy swéj již sebau lomcowal,
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Zimnicí rozpálen strašliwau,

Až m, jenž jsem o nj peowal,

Zdsil šíleností swau

;

Zlého neho se obáwám.

Jan.

Takowýchto pátel množstwí mám!

Mimo sebe pus wše obáwání.

Než pak hle, jak tob planau twáe,

Jakby odlesk byly lásky záe.

Wít.

Následek to mého pospíchání;

Z chrámu Pán práw picházím.

Jan.

Z chrámu Pán ! — blaze, blaze tomu,

Kdo se ješt s dtským swdomím

W nedli ubírá k Pán domu!

Wít.

Ach, což — odpus, že se táže sluha,

Nad tebau se nerozpíná duha

Nezkoncené lásky smilowání?

Pro, když swátost se wyzwání,

Útchu swau nehledáš we wíe

Weleb též obt svvatau kíže?

Jan.

Kíže? ach, twá duše bez wší winy

Nepoznala ješt kíže iny

!

Bda, bda — já je nyní znám —
Kíži se již wíce nepodám!

Wít (stranau).

Hrozná slowa! o mé tušení!
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Z nho mluwí onen strašný druh.

Pane na wysostech, dej by mocí

Slowa twého Janw kleslý duch

Na swtlo se probral z této noci.

Jan.

Ty se chwješ, bolestné wzdychání

Jewí baui srdce zklíeného —

Wt.

Modlím se, by wné smilowání

Oswítilo, pane, ducha twého.

Nadje má te se kolem kíže

Jako betan kolem lípy wine—
Hledám útchy w té samé wíe,

Jejíž zdroj w twém chladném srdci hyne.

Což pak znamení milosti wné
Dwru w twém srdci nezbudilo,

Ducha twého láskau neswtilo?

Snad tam nkde na wzdáleném hrob,

Chowajícím popel drahý tob,

Mezi kwítím erný kíž též stojí—
Snad jsi k nmu též swau hlawu klonil,

Když jsi na hrob horké slzy ronil!

Jan.

Chlape, dosti! Kdož ti bystrost dal,

Bysi do osudu žití mého

Takowauto mocí nahlídal?

Slowa twá jsauf slowa dosplého!

Aneb Wíte — Wíte— ejhle, pohled twj

Wezdy mocnji mým srdcem hýbá,

W tob se mi skwlý angel skrýwá,

Jenž se mi nad hrobem objewil —
Tak se do duše hlas jeho lil

A pec nikoli, neb déwa líbá
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Která w podob se angela

Nade hrobem onde zaskwla,

Jejíž obraz posud srdcem hýbá,

Byla panna zrstu wznešeného;

Tys pak pachole jen pauhé

!

(Za ruku Wíta chop).

A wšak hlas a tyto nžné tahy

Zpomínají na obraz mi blahý,

Jenž jak wnec w lesku liliowém,

W nmž se paup ržowé usmíwá,

Wznáší se nad žití mého, rowem —
Pro se, Wíte, ruka twá zachwíwá,

Pro twé oko slziku wylíwá?

(Wíta hlawu na prsa swá klon, kadee jeho lehce hladí).

Duchamor (jenž byl díwe již wstaupil, stranau).

Starý Adam nemže w nm spáti!

Kdyby princezna to jiná byla,

Jenžby srdce jeho pokoila,

Nechtl bych zajisté o to dbáti

!

Ale tato nadehrobní rže,

Obsypaná zhusta trním ctnosti,

Híku celau pomásti mi mže;

Moc má chadne w její pítomnosti.

Jan (Duchamora zhlídna).

Což pak z rána wábí t již ke mn ?

Wít (udšen Duchamora zhlídna).

On to— dech se tají w prsau mých,

Když se blíží wtlený ten hích!

(Komnatu opauští).

Duchamor (za Wítem hledí).

Jak se toto ctnostné plém

Aušklebn a hrd pitwoí!
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Žlu mi pi tom w tle zahoí;

Ticho! chceš-Ii múdrýrn duchem sluti,

Mimo se daj takým slowm pluti!

(K Janowi).

Nuže, Jene, kdy se pustíš dále

W Slávvské národnosti zpytowání?

Jan (zamyšlen).

Hle jak obraz díwky neustále

Ped okem se míhá ducha mého —
(k Duchamoru).

Nechme pátrání te wzdáleného,

Neb se odeberu tuto dobu

Na hbitow tam, k milé matky hrobu.

Duchamor (stranau).

W onom hrob též i w twái dwy
Nepízniwý žiwel se mi jewí—
Žiwel tento musím ututlati,

Dada sláwy wzduch mu polykati.

(k Janowi).

K hrobu — hm ! snad tebe, milý Jene,

Ke hbitowu žiwého cos žene?

Jan.

Co to tlacháš? jaké blbé zdání—

Duchamor.

Ha, ha! sám si wlastní dech zahání!

Wždy pak k žití twého oblažení

Jsem ti, Jene, wždycky pomoen—
Požíwej, než prchne krásný den,

Noc, jak známo, píliš skwlá není!

Proež zanech stesk a dtský wzdech,

Trhej kwítí bujné spanilosti,

Po Praze jich kwte do sytosti;

9
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Wesel bud a hoduj na hodech!

Piznej se, že jsem ti ku milosti

Pohodlných chwílek popál dosti,

Ukázavv ti mnohau dwu ladnau;

Než pak wždy jen k swému ppdiwení

Potkal jsem se s myslí chladnau.

Pirozená wc to není;

Proež sem tam pemýšleje

Zpytowal jsem piln, odkud wéje

Myšlének twých wánek, Jene mj,

Až jsem pišel na tu jarní dobu,

Kdež jakýsi angelíek z roští

Kwtného ti zaplakal u hrobu.

Jan.

Ml již, nebo síkot hadí zlosti

Pel na kídlech angela již ruší,

Dusí w strastiplné duši

Dautnající jiskru nadje!

Duchamor (stranau).

Jak to bylo? jiskru nadje?

K au teku si brázdi koleje!

Jan.

Obraz dwy té tím skwleji

W duchu rozkochaném se odíwá

Rauchem milosti, ím astji

Oko na panoši mém spoíwá.

Dnes se odeberem do té chýše,

Kdež milostná rže moje dýše.

Duchamor.

Tak t rád mám, statný dobrodruhu!

W milowání dojdeš blaženosti

;

Nebo toením-se vv hnusném kruhu



131

K zwelebení jakés národnosti

Záwraf bysi sobe uhonil,

An ti po boku milenky drahé

Dnovvé uplynau i noci blahé;

Do nárue položím ti ženu —

Jan.

Ráje maluješ na holau stnu;

Tomu bych se nikdy nepoddal!

Ješt jednau angela chci zíti,

Raucha lem jen wraucn políbiti;

Pak se vvrátím k cíli wytknutému

:

Wykonat chci, co jsem ped se wzal.

Duchamor.

Políbiti raucha lem — to k smíchu!

Odlož pak již, brate, starau pýchu,

Howome jen po cfábelsku spolu.

Mníš, že se žaludkem hladowým

Zasednuw si k pehojnému stolu

Nasytíš se okem mhaurawým?

Jene, což jsi rozum propískal?

Ho, ho! kdyby krásné díwky tlo

W nárui se milostn ti chwlo,

Jist bysi chwílku nezaspal.

Samau wc již pirozenost plodí;

Wýstelkem jsi Adamowy krwe—
Jest to nyní, jak to bylo prwé:

Starý hích wždy nowau hanbu rodí!

Jan.

Wedlé ábelského zpsobu

Hnusn lííš lásky podobu;

Já wšak cítím vv každém srdce hnutí,

Jakby diwky pemilené lnutí

9
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K prsaum mým co blahé zpomenutí

Na ztracený ráj m blažilo!

Duchamor.

Angelem by jist nezstala,

Kdyby se to hnutí dailo!

Díwka, jenž by tebe milowala—
Wždyjsme swoji, mluwme prawdu sob —

Zadala by lásku— pekla zlob.

Jan.

Bda mn!

Duchamor.

Což sejde z toho tob,

Když díwenka zahoí milostí

K newolníku krwí zapsanému

W knize erné budaucnosti?

Jen když pwabné to rob,

Zapomenauc na budaucí swt,

Podá tob newinnosti kwt!

Pi tom snad, když angelíek swadne,

Mn zas nowá dušika pipadne!

Jan.

Nikoli! to nemž, nesmí býti!

Nech w mých prsau city mrau

;

Radj te již w noc se wnau krýti,

Nežli sprznit duši newinnau !

Nikde stání— nikde milowání

;

Noc a hrza, dsný klam

Swírá duši zde i tam!

Protiwníe, jenž's mi druhé nebe,

Nebe lásky z duše wypudil,

Nes m swtem, abych wlast i sebe —
Ha, ha, ha! i sebe oslawil!
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Duchamor.

Smj se, smj! dej wýhost marné žene,

Za to podám tob, milý Jene,

Klíe k otewení sláwy ráje

;

Po wšech wšudy kautech prowedu t
Rozlehlého Slowanského háje;

Napneš-li jen zrak a rozum chut,

Porozumíš z etných obraz,

Pro a kterak diwných auraz

Utrpli Sláwští národowé.

Zíti budeš žhaucí na bolesti,

Rozum vvšak z nich plodí nowé štstí;

Žhawé železo se w twary nowé,

Zkušenost to uí, nejlíp kowe!
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XVII.

Komnata Janowa.

Noc — baure, blýskání a hromobití.

Duchamor (u oteweného okna stoje).

Hía peklo si nebesa tam hrají!

Hle, jak otworem tch erných mrak
Jako ze tjam šklebících se drak

Rudí jazykowé blesku plají!

Hory mrak letí proti sob—
Blesk z nich srší — jak se zachechtaly

Hlasy hrom pi tom potýkání!—
Na západ temný zwonec hromu

Wýjew nowý híky té wyzwání;

Boí se tam ady erných dom,
Jichžto krowem, prelím i boky

Wypukly te modrých oh toky,

Jakby z wýhn eka síry tekla

;

Zpomínka to na mj domow žhawý!

Le hle !- ha, ha, ha ! již blesk ten lhawý,

Jenž tak chlubn mraky roztopil,

Chtje líit jakýs pablesk pekla,

Do tmy erné zas se potopil!

A to chlaubné po nebeské báni

Dwau— tech— tyech hrom hulákání!

(Prudce oknem inkne).

Chlapík, pwodní jenž slyšel hlasy,

Cernau žlu jen zdarma sob kwasí.

A wšak noc to krásná na cestu!

as již owšem, bychom opustili



135

Cnostnau, nadehrobní newstu!

Nebo kdyby slabau wíili jeho

Hvvzda déwy ducha sílícím

Jarým leskem piodila:

Ztratil bych snad brance swého,

Wle by se peklu odrodila!

Jan. Duchamor.

Jan.

Baue w prsau mých a blesky nebe

Nedají mn oka zamhauiti!

Duchamor.

Dychtiw již oekáwám tebe;

Šfastnau cestu wští hromobití!

Jati.

Což pak vv této dsné dob,

W zuící wšech žiwl zlob,

Na cestu se wydat máme?

Duchamor.

Wždyf jsi ped lety, w té jisté známé

Krkonošské dob bauliwjší,

Delší cestu, Jene, nastaupil —
Byl jsi, zdá se, tenkrát zmužilejší,

Když jsem tebe vv náru uchopil!

Jan.

Uchopil ! ach bda — uchopil

!

Duchamor.

Což to mumláš? sprosf se slabostí,

Chceš-li wálcit pro národ a slávvu.
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Zde ti dáwám drahocennau šáwu,

Bysi nabyl jakés lehkosti

K bujné plawb w oblakowém moi.

Jan (napiw se z láhwice, již mu Duchamor byl

podal).

Jak to w audech, jak to w prsau hoí

!

Jaká jarost wstupuje mi w žíly —
Jak w mém srdci nowý swt se budí!

Cítím w sob osten bujné síly,

Jenžto k inm rázným ducha pudí!

Duchamor.

Pokud síla kypí, pospšme si;

Wystrojím ti djepisné plesy!

Ejhle, tam se wozík lehký snáší —

Jan.

Wozík lehký ? — nerozumím tomu—

Duchamor.

Co nedáwá rozum, as pináší

!

Medle, ^yyberme se již jen z domu;

Nebo chci t k hrobm rek wésti,

Jenžto žijí w národní powsti,

Jichžto jména jako hwzdy swítí

INade wným wék wlnobití.

Powedu t pes daleké meze

Wlastí Slowanských, též meze as —
Do tmy dáwné, z nížto žádných hlas

W djepisu wašem neozwe se!

(Rázné udeení hromu).

Slyš ! to wozky našeho jest hlas —
Lehký wz již k oknu pispchal.

Bysi powozu se nelekal,

Zamkni oí, drž se mého pasu!
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Jan.

Widím erné mrano, hustý dým,

Ty pak powozem to nazýwáš —

Duchamor.

Snad to za njaký zázrak máš,

Utwoený umem ábelským— ?

Styd se, Jene, na takowau híku
Nezahráwá sob satanáš!

Jest to pirozená, snadná wc,

K níž si nalezne sám lovvk klíku;

Zasednuw si vve podobnau klec,

Wyletí též do oblak íše.

Zahnízdí se wedle mne jen tiše;

(Jan a Duchamor do wozu oblakowého zasedají.)

Brzy zhledneš dáwných wk náwy!

(Wuz do wýšky se zdwihá).

Jan Cs wysosti wolá).

Kam m neseš?

Duchamor.

Ku západu Sláwy!



i



Druhé oddlení
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Daltické moe.

Moe huí, tmawau wlnau bije

Behy, ježto w šíré rozsáhlosti

Hrobowého písku zpausta kryje,

Meze wod a zemí twoící.

Na západ w zái welebnosti

Kaule slunení se jiskící

Tmawomodrých wln již dotéká se,

A te po weškeré Baltu twái

Leje nebe žehnající zái,

Jenž co žhaucí políbení plane

Na každé tam wln rozhaupané;

Balt pak nebi díky hlásat zdá se

W bujném moských praudu hlaholení

Za poslední slunce políbení. —

Ejhle tam dwa mráky ržowé

Skwlé, zlatorudé rám svvé

Pes zapadající kauli pnuly,

Jakoby tam lásky angelovvé

Slunce swaté wraucn obejmuli,

Prosíce, by ješt wíce

Blahoplodných lesk lilo

Na nebohé zem líce,

By ji déle štítem swtla krylo.

Marno! slunce níž se uchýlilo,

Te se w erných wlnách potopilo.
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Slyš— tu zazní powdomý hlas:

„Hle, tof obraz sláwy Slowan,

Na Baltu jenž za pradáwných dn
Panowala— tak ji zhltil as!

Bysi prošel historické školy,

Objewím ti dj swadlé kwty,

Jenžto tady ped temi sty lety

Wykvvtly jsau na krwawém poli.

Hled jen w dáli okem pozorným,

Spatíš beh ten w dáwných wk kroji.

Takto Duchamor, jenž s druhem swým

Na pískowém pahorku tam stojí.

Množstwí lodí po zbaueném Baltu

Jako stádo erných drak skáe;

Nad wlnami siwé mrano letí,

Z nhož wichr dsným hlasem pláe.

Pes stotisíc ostrých Dánských me
Moští draci w útrobách swých kryli,

By je stotisíce Dánských pstí

Na Slowanská prsa wytasily.

Ejhle, na behu tam wojsko druhé,

Nesíslné planinau se míhá,

Zahrnauce pomoí to šíré,

W nrnžto Dubin, pewný hrad se zdwihá.

Jindich, kníže Sasikw, swé žerdy

Ped Bodritský slawný Dubin vvrazil,

Jindich, lew ten po krwi prahnaucí,

etné kmeny Slowanw jenž zkazil;

Knížata a biskupowé Nmc
S pluky swými též se piwalili,

Aby pod záštitau mocnau kíže

Zem Bodritw si podrobili.

Zd železné z brnní a štít

Na oích se bujných pohybují,
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Ze zdí njí nesíslné hroty,

Hrdé prapory se wtrem dují.

Hlas te zazní, jakby druhé moe
Praudein baue k moi se walilo —
Nmcw wojsko takto bujným rykem

Lodstvvo Dánské nyní pozdrawilo.

Z lodí Dánských též i dsným hlukem

Zazní ohlas Nmcw uwítání,

Wikinkowé mee o štít brausí,

Hotowíce pst k potýkání.

A wšak ejhle! od wýchodu letí

Wlnau moskau siwí sokolowé —
Jsau to Ránští muži, jichžto síla

Sláwským bratrm ku pomoci plowe.

A tu wlna dme se, bauí.

Zhru stíká zpaustu pn.

Na pnách pak moští smoci

Bujným skokem pnau se vven.

A wšak Ránští sokolowé

Letí blíž a blíže sem.

Plaší wlny w lewo, w prawo

Ostrým lodí zobákem.

Tetislaw hle ! wdce Ránw,

Na moském se orlu pne,

Nad nímž plachtu jako peru

Labutinu wítr dme.

„Le, mj orle, Sláwský orle,"

Zwolá chrabrý Tetislaw;

„Rozraz mdným swým zobcem

Protiwník krewných daw."



144

„Wtrníky ztuha pnte,

Sokol nech se nakloní,

Sl nech pije, rázem hromu

O dub Dánský zazwoní!"

A tak mocn Slowané led

W lod Dán wrazili,

Jediným že udeením

Ti sta drakw zkazili.

Acer, wdce Dánských lodí,

K autku swj koráb hnal,

Nebp wkol hrot Slowanský

Tla etná probodal.

Moe šíré erwená se,

asi pijí wrah krew,

Wítzn wšak kolébá se

Na swém orlu Ránský lew.

Jakby Perunowa hnwu
Stela bila hlawy skal,

Tak te z hradu Dubínského

Zpwu hlas se rozléhal:

„Zhru, zhru k slawné sei,

W prsa wrahm brázdy rejte,

Rázn krwawými mei

Na pawezy zahímejte!"

A již z Dubínského hradu

Walný hauf se wyhrnul,

W jehož ele statný wítz

Na bílém se oi pnul.

Takto Swatowit, bh Ránský,

W krwawau se ítí se.
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Blýskaje swým zlatým štítem

Zdwihá zhru rázný me.

Niklot jest to weleslawný,

Bodritan chrabrý král,

Od dáwna jenž jako skála

Proti cizím wrahm stál.

A hle! w ele Sláwských sbor

Blýská swatá stanice,

Ped níž wrazi uprchají,

K západu se walíce.

A tak na moi i zemi

Rozdrtiwše wrah daw,

Získali jsau bitwu slawnau,

Niklot zde, tam Tetislaw.

Plamen krbu oswcuje stnu

Dewem barew leskných wykládanau,

Oswcuje také krásnau ženu,

Po jejížto twái slze kanau.

Blíže krbu sedíc, prutem leskným

Do popele etné tahy píše,

Dopsawši, je ítá tajn, tiše.

„Bda!" zwolá nyní hlasem teskným,

„Nestejno! ach opt neshoduje

S nadjí se íslo wštby swaté —
Bda! Rugewit nás zawrhuje,

Cernoboh mých tah poet mate!

Snad již wítze a pána mého,

Poslední štít lidu Bodritského,

Porazily etných wrah roje —
Snad již zhasla — zhasla hwzda moje!"

10
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A tu žena zhru k nebi hledne,

Sebau trhnauc, k oknu kroí, bledne —
Nebo na tech místech rudá záe

Na obloze te se wyskytnula,

Jakby rudým meem w nebes twáe

Hrza pekla troje pruhy wtnula, —

Rachot ped hradem, a most se kloní,

Kroky muž, dupot etných koní,

S dupotem se mísí kow tesk;

Tu a onde kmitne nocí šerau

Pawezy a jasné pílby lesk.

Ejhle, do komnaty rek te wkroí

W háwu wálky, zení welebného:

Hluným sborem za králem se berau

elní muži lidu Bodritského.

K oknu král se blíže, zái zoí,

Zwolá: „Dubin, Zwín, tam Ilowa

Hoí, bán nebes ozáena:

Jest to dsná žhaucí krwe tena,

Píšíc na obloze pomsty slowa!

tte písmo, bohowé mé wlasti,

Písmo hrzy, nesíslných strastí,

Ježto w plamenu jsem wyslal k wám,

Poslední bych chránil sláwy chrám!"

Otewe se opt hradu brána;

A již rytí w háwu ocelowém

Nesa zwsty od Sasíkw pána

Stoje w síni, hlásá hrdým slowem:

„Niklote wz! Jindich, Sasw kníže,

Hrabata a Nmc wojwodowé,

Ježto znamení swatého kíže

Do Baltických Sláw krajin zowe,

Welí, bysi poddal již swé plém

Sasw pánu. jemuž celá zem
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Nad Baltem jest pod ochranu dána

Wlí hlawy kesanského swta.

Po twém panowání nyní weta,

Nebo wrných nesíslné woje

Zahrnuly msta, hrady twoje

;

Prolil jsi již lidské krwe dost —
Wzdej se nyní Nmcm na milost!"

„„Na milost, král Niklot wywolal,

Bych se wrahm swého lidu wzdal?

Známa jest mi, hrdý braše,

Podwodná ta milost waše

!

Ha, ha, ha ! to Nmcw milost byla,

Jenžto na Pann a u Lukína

Krwí stotisíow Sláwských tl

Luhy otcw našich zatopila;

Tím též byla milost waše winna,

Že tch ticet wojewod

Na ohawném, zrádném hodu

Gero, wzteklý Sasík rozsekal ?" a

Wyslanec ted bujn wywolal:

„Sláwský národ ruše swazky míru,

Ruše pímí a swatau wíru

Na sebe sám pomstu uwalil!"

„„Uwalil, dí Niklot, na se strasti,

Že jest w neodwislé, skwlé wlasti

W swobod co šastný národ žil

;

Wy pak pod záminkau wíry swaté

Na nás wrazili jste bsw zlostí,

Chtíce ohawné swé hltawosti

Wydobyti spíže pebohaté.

By i asto jako u Dubina

Haufy wrahw me náš podrtil;

A wšak nowá wojska wystrojil

Sasík proti nám — neb holubiná

Klidnost Slowan a jejich zem
Wzdlanost a plze wábily

10*
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Od pradáwna némcw plém,

By nás tito štwali, dáwili.

Taktéž Jindich, lew ten krwawý,

Získal sob wraha oslawy!""

Sasík zwolá: „Neznaboha slowo

Nemž kalit jméno wojwodowo,

Jenž se jasn w lesku kíže záí.

Pronewre, ty jsi w slunce twái

Woldemáru králi pisahal,

Žíti s Dány w swornosti a klidu,

A wšak plenil jsi a rozkotal

Množstwí lodí kesanského lidu;

Proež za newru, podlau lest,

eká tebe písný, blízký trest!"

Niklot trne — mlí— w pysk se hryže—
Nyní wece k bojowníku kíže:

„„Že jsem plenil, piznáwám se ktomu;

A wšak zaklínám se bohem hrom,

Že jsem tolik jenom konal w boji,

Co wy w ln klidu konáwáte,

Palim když msta poddáwáte,

Welíce, by tichém u pokoji

Slowanský lid zhaubn plenili,

Newinnau krew hojn cedili.

Také o kesanském králi Dán
Zmínku nedobe jsi uinil;

Pipomeniž, brachu, swému pánu,

Že též w dob klidu Dán ten dsný

Na Slowany byl se oboil;

Nech pak zpomene si Jindich Lew,

Kterak Egil, Wiking bsný

Kauící se Sláwskau krew,

Krew tu s wínem smíšenau,

Chtje krotit žíze swau,

Do swého jest hrdla lil!

Wrazi! což pak obtí jste dosti
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Nekáceli bsm ukrutnosti?

Wždyf tam králowé a knzi padli,

Wždy pak celé pokolení kladly

Mee waše hrze na oltá —
Horomysl tam, tu Stojnw král,

Na žerdi hle zkrwácená twá

Králowská, a okolo ní stál

Na kopích kruh hlaw, z kterých se lilo

Krwe jezero — a hlaw tch bylo

Sedmdesát, hlaw to slawných rek,

Ježto, že jsau wrni byli králi,

Nmci na ohawná dewa wkláli!

A wšak není ješt toho dosti —
Ješt já wám, ano já jen zbýwám,

Jenžto neodwislost w prsau skrýwám !

Nuže, sta se, chystám se již k boji;

Powz hrdým wrahm wli moji!""

Hledí zawe, na me udeí

Wyslanec a kráí ze dweí.

Král pak zwolá, k druhm obrát se:

„Wrní milí! užíwejte asu,

Zasednte k weselému kwasu —
Newíme, co píští doba nese.

Krm sem — sem hojnau medowinu,

Ejhle Niklot zowe na hostinu!"

Nastalo te slawné stolowání.

Niklot sed w ele hodowník,

Wybízí swých wrných wrstewník

K jídlu, pití, též i ku zpíwání.

A wšak bujný zpw se neozýwá,

Pohár jenom tiše koluje —
Oko mnohé k obloze se díwá,

Kdež se záe dsná zjewuje.

Ted i Niklot hlawu we dla kloní,
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Zapornenef na pohár i hosti,

Zabere se žalné do tichosti,

Až se jemu slza z oka roní.

A wše utichlo již, ani hluk

Pohár se wíce neozýwá,

Každý wojín na wdce se díwá,

Jehož slza jewí celé moe
Nesmírného, smrtícího hoe.

Slyš, tu ozýwá se jemný zwuk;

U krbu tam bledá žena stojí,

Strun se týká na slonowém stroji,

A ted z hlaubí srdce píse péje.

Niklot trna, boln se usmje,

K choti milé wece: „Tetwo drahá,

asto — asto píse twoje blahá

Ducha mého míle okauzlila,

Wprsa útchu a chrabrost lila.

Nuže zpíwej národní skládání,

Rozwesel tak smutné hodowání!"

Nyní Tetwa struny zlaté tkne se,

A již píse líbe kol se wznese.

Hwzda Lady jasn swítí

Nad Arkonau welebnau,

Dwanu a kupelnici

Swtí Luna záí swau.

Na skále tam dwa krásná

Trhá swaté kwtiny,

Aby jimi ozdobila

Milé Lady swatyni.

Slyš, tu wlna, erná wlna

Pod Arkonau zahuí:
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„Darmo trháš — již miláka

Twého chowám w náruí."

Díwka k wln blíž se kloní,

By slyšela dosny hlas,

By spatila, jak miláek

S wlnau ernau slawí kwas.

Kloní se, ach již již letí

Do nesmírné hlubiny —
Baue sype kwítka Lady

Na wlnu, hrob díwiny.

„Což náni do kwtu a lásky dwy!

Zwolá Niklot. Jinau, opt jinau!

Nám i kwas te, hrozný kwas nastáwá.

Zpíwej, Borislawe, rázné zpwy,

W nichžto žehná dáwných otcw sláwa

Dti swé, jenž pro ni w bitwách hynau!"

Starý pwec zlaté struny tkne se,

Zwuný zpw se takto kolem wznese:

Brati, rázn na štít zahímejte,

Chrabrost w prsau, silné mlaty w psti,

Morana wám cestu k sláw klestí,

Wrné duše bohm spásám wzdejte!

Sláwa tm, jenž pro národ swj padli,

Radegast je na wnosti wítá,

Žiwa do wnce jim hwzdy wplítá,

Aby jména jejich neuwadly.

Morana jen rauchem tmawým kreje,

Neslawn co w náru její padne

;

Krwawá wšak lípa neuwadne,

Na níž wrnau slzu národ leje.
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Také naši pamt zalíwati

Bude slza wšech budaucích wk

:

Slawná powst Pomoanských rek

Po wlastech se bude rozléhati.

By i nepátelé bsw mocí

Zaklínali jméno Sláwských dtí,

Slzy, krew a wzdechy po století

Z hrobu wstanau Jarowita mocí.

Z hrobu wstanau, aby zwstowaly

Hoe Slowanw a rekownosti,

Zwstowali škdcw ohawnosti,

Swdectwí by swaté prawd daly.

Proež rázn na štít zahímejte,

Chrabrost w prsau, silné mlaty w psti,

Morana wám cestu k sláw klestí,

Wrné duše bohm spásám wzdejte!

Dozpíwal a rek zástup celý

W bujném roznícení hmotn wstal;

Z bitwy Dubínské te hlasy znly,

Jakby baue bila hlawy skal:

Zhru, zhru k slawné sei,

Pomstu w prsa wrahm rejte,

Rázn krwawými mei

Na pawezy zahímejte!

Zahímal te na stíbrný štít

Tžkým mlatem král, a zdwihl hlas:

„Sílu w srdce leje Swatowíl,

Sláwa strojí na wnosti kvvas.

Co jest žiwot? — krátký sen,

Tam pak wné sláwy den!
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Nuže wytaste již wrní moji

Mee pomsty k poslednímu boji!!«

Ticho w komnat, a leskot bledý

Zvvstuje již kolkol píchod rána —
Za králowským wojem hradu brána

Zawela se nyní naposledy.

Krow se boí, k nebesm se walí

Hustý kau a za ním šlehá blesk;

W hrad praskot, rachocení, tesk,

Jakoby tam bsi hodowali.

Pod hradem pak na zeleném chlumu

Ejhle žarowišt zapálené!

Plamen žertwy spolu s kauem rumu

Wítr k moi Baltickému žene,

Jenž, se k nebi wžíc, tmawau wlnau

Hímá píse dáwnau, hrzyplnau.

Kolem žarowišt žalné hlasy;

Muži, ženy horké slze roní,

A co po žni pozstalé klasy

K siré zemi hlawy rmutn kloní.

Hle tam žena w bílém, ásném kroji

S waritem swým jako Prija stojí!

Zlatý skránec w kadeích se swítí,

Skwostná sponka na prsau se tpytí;

Tetwa jest to, žal jenž poslední

Ze strun chwjících-se wyluzuje.

Do hlaholu struny píse zní

Temným tesaucím-se slowem,

Jakby umíraly duše síly —
Tak duch lásky neskonené kwílí

Nad nadje usmrcené rowem.
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Ted wšak hlas pozdwihne bledá žena,

Wštkyn ta hrzau roznícená:

„Moe powsta, povvsta w baue jeku,

Zahlahol co wná pomsty struna

Píse o Saských tch wrah wzteku —
Zwstuj swtu nesmírné ty žaly,

Ježto wrazi do Slowanstwa lna

Jazyky a mei swými walr!

Baue duch když w rauše hustých prach

Pes planiny dsným pláem letí:

Nech jim srdce lámau hlasy strachu,

Hlasy utrápených Sláwských dtí!

A když Iutroboga jasná zoe

Nebe, zem i moe oswtí:

Nech je leká zá ta jako moe
Krwe Slowanských tch obtí!

Když pak wichry w ln erných les

O plnoci hlasy rozewau

:

Nech jim hlas ten zní, co smíchy bés,

Jenž tam duše jejich otc štwau!

Neste, neste Moran již dary,

Duším mrtwých hojné krm dejte,

A pak na swé blaženosti žáry

Praudy hojných slzí lejte;

Lejte slze nad swým wlastním plodem,

Jenžto w bídné podlosti umírá;

Potomek jsa w boji se swým rodem

Wlastní matce srdce swé zawírá !
—

Nuže položte již reka mého

Na to lože stlané plamenem,

Aby Swaroh wkowný jeho

Obejmul swým žhaucím ramenem !"

K žarowišti muži pistaupili —
A hle, mrtwolu te bezhlawau
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Nachem skwostnýrn pikrytau

Na požáry položili. —
Tetwa w ohe dsn hledla.

W ohe strašn k nebi praskající;

Naposledy struna zaznla,

Te se ozwe slowo stonající:

„Hlawu od tla ti odsekali,

Bysi nemohl tam žalowati

Pomsty bohm, kterak lidští kati

Bsw drápem srdce twoje rwali.

A wšak já chci žalobu tu wésti,

O bezpráwí, wražd, podlé lešti

Wyprawowat hlasem prawdy swaté;

Jestli pomsta bohw nezahoí,

Nuže tenkrát swaté i proklaté

Na wky se w jednu zpaustu zboí!'

Tetwa takto dsn wywolá,

S warytem swým do plamen letí —
Žiwel Swaroha hle! nad obtí

Bujným praskotem již plápolá.

A již zmizel obraz hrzy plný,

Zarowišt, lidstwo, hradu žáry —
Zmizelo wše, Baltické jen wlny

Zachowaly hlas a pohled starý.

Dáwnau píse huí Sláwské moe,

Píse, w nížto podnes ukrýwá se

Starých wk newyslowné hoe.

—

Postawy dw na pomoském chlumu

Do mlhy se weerní tam pnau.

„Chceš-li slyšet pwodní tu dtimu,"

Prawí prwní, „jížto wlny wau
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Nad hrobem Slowanských pokolení,

Naklo ucho, by se zjewilo

Sluchu twérnu bystré pochopení.

A wšak hm — co nyní wlna zpíwá,

W prsa twá by tak se zarylo,

Žeby srdce stawilo swj tluk;

Proež nechme toho — radj dále,

Milý Jene, spšme — k jihu, k Sále,

Kam nás wolá opt jiný zwuk!"
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Teskn šumí tmawá daubrawa;

Stínem dub Sála wlny leje —
Západních erwánk záplawa

Mezi wtwe lesky krwe seje.

Pod dubem, jejž mnohoetné wky
Odily w háw asw, šerý mech,

Stojí Jan, tající prsau dech,

Jakby slýchal plá Rusalek eky.

Po boku mu Duchamor se pnaucí

Mluwí k nmu temnými ted slowy:

„Stojíš nad Slowanských srdcí rowy,

Ježto ped století temi wraucí

Krwe toky tady wycedily.

Patilf jsem tak asto, jak se lila

Krew tch bídných, až i já, jsa asem,

Nerad se již do tch kal topím.

Mn se jednotwárnost zoškliwila;

Proež za wdk wezmi s pauhým hlasem,

Z kmene Srbw zpwce posledního

Zaslechneš te poslední též píse —
Wane w ní jakási psotná tíse,

Le má do se cosi pwodního!"

Jako ze sn dáwných probuzený

Hlas ted daubrawau se ozýwá,
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Jak když písn wnec petržený

Po háji swá kwítka rozsíwá.

Z lna háje, z hor a dol lkají

Hlasowé, jež wtérky te blahé

Jako nalezené dítky drahé

Na perutích lehkých kolébají.

A již nžnau kauzedlnau mocí

Libý hlahol do wnce se wplítá

;

Slyš tu z tiché swatých stín noci

Tato píse pemilostn zkwitá:

Národ zpwm srdce uzawírá,

W jehož uštech cizí hlahol zní;

Proto se již k hrobm odebírá

Sláwský pwec s písní poslední.

Slowm mým ach! wnuk již nerozumí,

Howoící škdcw hlaholeni,

Jediného starce hrobní dumy

Kwílí nad nešastným národem.

Meem krwawým mých otcw zwuky

Lítý Sasík krut zahladil —
Ano srdcí Slowanských i tluky

Praudem ei swé již zarazil.

Bda, wnuk zapírá pwod z kmene,

Jenž mu žiwot, ráz a sláwu dal,

Aby swdomí swé pobauené

Lží a šálením ukolébal.

Nebo jakž by na kamen hrobním

W chrámu kleící se pomodlil,

Wda, rány plamenné že pod ním

Hoí, jež on otci zasadil!—
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Wám, o háje, lesy, reky wéné,

Swuje swau pamét zem má,

Neb ji kámen lépe než newdné
Plém lidské wkm dochowá.

Wy pak hory! prawdu zachowáte

Praslovvanským pwodem swých jmen

Jako štíty w boji zahímáte,

Nad wámi až wyjde sláwy den.

A když baue lesy porozklátí

S nimi rnluwíc hrozným hlaholem:

Rozbauená dewa budau wáti

Kletbu nad odpadlým národem.

Za každého Slowanského muže

Strom vvyroste w této krajin,

Za Slowanskau dwu nžná rže

Dýchat bude vv Sláwské dolin.

Reka Slávvská oplakáwat bude

Osud rže nmé — krwawé,

A tak po luzích mé wlasti wšude

Píroda rozpláe hlasy swé.

Jako matka kleící na hrob,

W nmžto leží dítko jediné,

Chtíc zaháti milowané rob

Horkým uštem k chladné zemi lne

:

Tak má píse nad hrobem swé wlasti

Zdroj horaucí lásky otwírá—
Osamlá w lásce, žalu, strasti,

K hrobu kloní se a umírá!
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A tak dozpíwawše hlasy žalné,

W tiché dáli opt umírají;

Jenom šumné wlny Sály kalné

Rmutné zwuky na beh wysílají.

Jan pak s druhem swým se již ubírá

Tam, kde wýchod brány swé otwírá.
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III.

IH o r 8 w a.

Slunce zhaslo — s nebeského kesu

Na perutch tmawých weer plowe;

Na wrcholích Pomorawských les

Blaudí bledé luny paprskowé.

Wtew k wtwi chwjící se kloní,

Šepce ku msíci cosi tiše,

Pežalostn, nebo s nebes íše

Na wtwiku luna slzu roní!

Lupének, jenž tichau slzu nese,

Wyprawuje nebes hwzdám jist,

Kterak tam, kde sosna z rum pne se,

Na poswátném, praslowanském míst

Sláwa Morawan pwod wzala,

Kterak trn a hrady panowník,

Chrámy, swdky swaté wíry wzniku

Surowost Uralská rozkotala.

Jak když pokrow erný rozhrnuje

Umrlec a bledé zdwihá twáe,

Ze stínu tak lesa wystupuje

Wrch, jejž kropí bledá luny záe.

Na pahorek jasný porauchané

erné zdi se kladau, jako runy

Tmawé, w stíbroskwlé raucho luny

Rukau dáwno zhaslých wk tkané.

11
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Tam dwa muži stojí w swtle bledém

;

Prwní hledí tiše do wysosti,

Druhý dol zírá, jakby hledem

Proniknaut chtl matky zem kosti.

A te slowa z ust se jeho lejí,

Zbuzující hrzu w šírém kruhu
;

Wichr skuí po háji a luhu,

Luna se i hwzdy mranem krejí.

Hle tu stará ze se rozboila —
Otworem wyráží záe plawá,

W níž se rakew erná objewila

;

Ejhle, z rakwe otewené hlawa

Bledá, welebná se zhru wznese —
A již w rauchu Slowanského krále

S korunau a w ruce zlaté hrále

Rek welebný w plawém switu pne se.

„Stíne, slowa Jana te se chwla,

Zwstuj, zdali hwzda sláwy, slasti,

Kteráž nad Morawským trnem bdla,

Opt wyjde nad Slowanskau wlastí?

Rci, kde Sláwa Slawie se skrýwá,

Kdy se zjewí hwzdy swaté zoe?—

"

Jak když plnoc šepce s wlnau moe
Z úst se Swatopluka hlas wylíwá:

„Hwzdu Sláwy bda! cizozemci

Krwí Sláwskau dáwno zatopili;

Plém Uralské a drzí Nmci,

Co jsem stawl, w rumy položili;

A wšak ukryly se jiskry swtla

Wrn do Slowanské drahé krwe,

By, když duch je spojí, tak jak prwé

Hwzda sláwy z nich zas powykwtla."
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Duchamor se w roucho zahaluje,

Do tmy dub dáwnowkých kroí;

Když se wtrem plást mu rozhaluje,

Srší jiskry z jeho dsných oí.

Hlasy les, jako bolné žaly

Wplítají se w Janowa te slowa,

Wzdychajíce tichnau — slyš ! ted znowa

Ústa Swatopluka zwstowaly:

„Bda, že jsem hledl cizí rady,

Než jsem poznal hwzdy swaté síly!

Kdybych hledal ctnosti Sláwské sklady,

Byl bych došel k žádaucímu cíli!"

A již postawa se rozplynula,

Swtlo zhaslo, zhasl msíc plawý.

Tichá noc w swj záwoj tmawý

Zem i oblohu již zawinula.

Wše již ticho — jenom háj tam šumí,

Nemohouc po dsné baui spáti;

Nad swým wlastním hrobem žalné dumy

Pje Morawa, nebohá máti:

„Spoléhejte na wlastní swé síly,

W národ jsau slawných in sklady,

Nehledejte u cizinc rady,

Wlastní wle wede k Sláwy cíli
!"

l
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IV.

W i s 1 a.

Iiehká lo již do plnoní íše,

Jižto Wisla kalná wlaží tiše,

Plawce naše moem mrak nese.

„Nad powstnau zemí wznášíme se,

Duchamor dí, nocí dímající

;

Wešken prostor nmý, hluchý, tmawý,

Wyšší moc wšak pauta snímající

Smyslm, w nowém swtle hody slawí;

Nebo wz, že bytnost mohutnjší,

Jejíž pwod hwzda dosplejší,

Hlasy slyší, swtlo spatuje

Tam, kde wám se tma jen zjewuje.

Mnoho na waší se kauli dje,

Co wám w mlhu hrubost smysl kreje!

Ejhle kámen s wrchu padající

etné stopy w drnu mkém bode,

Krpj dešt w skálu šlehající

Žulu twrdau jazykem swým hlode;

Wc to pirozená, neb i zrak

Tupý spatí hmotu tchto znak;

A wšak stopy ducha, jenžto mocí

Wládne hýbající prostorem,

Nenalezneš w husté smyslw noci—

!

Nyní snímám tob s oí pásek—
Nuže pohle na tu Lechw zem;

Nastaw ucho, zaslechneš tam hlásek!"
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Ejhle nad Wislau noc kolébá se;

Po wlnách i šírém na nebesku

Matky noci záwoj rozkládá se,

Tkaný stíbrem nesíslných blesk.

Což se zdwihá nad tichau tam eku,

Jakby bán chrámu osamlá

Ztmawé pdy k hwzdám wcným nla?
Mohyla to z dáwných Polsky wk.

Row to dáwný Wisly na pokraji —
Wlny eky teskným šumem sob
Zwsty z minulých dob powídají

O rekowné Polky slawném hrob.

Na mohyle, na tom wrchu tmawém

Míhá te se bledých jisker swtlo,

Jakby množstwí rží w switu plawém

Na tom erném pahoreku kwtlo.

W zái ržowé se objewila

Bledá panna, skráncem ownená,

ízau zlatoskvvaucí piodná;

Slyš! te k hwzdám libé zwuky lila.

Hlasy její znjí od mohyly,

Tichau nocí blahý hlahol plowe,

Jakby lehcí máje wtérkowé

O wzdálené zwonky zawadili.

„Polsko, Polsko! matko bohatýr,

Jež w twém ln sláwa poswtila,

Což jsi pro národnost, swatau vvíru

Praudy krwe, horkých slz wylila

!

Meze twoje wnec z kostí wraubí,

Jež tam národnost a wíra kladly,

Wnec dsný a wšak neuwadlý,

Neb t sláwa s wcností tak snaubí!"
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„Polsko, Polsko ! otcw drahých zem,

Dcero skwlá welebené Sláwy;

Ach, pro šlapeš na Slowanské plém,

Jehož plá m budí z tiché náwy ?

Na panenskau obt zpome sob,

Kterauž Wanda Sláwské krwi dala;

By ji láska cizí nezpautala,

Zwolila si autoišt w hrob!"

„Ach což plátno slawné panowání,

Welebnost a Jagellonw štstí —
Saukmenowc wolnost i wyznání

Wíry drtíš k zemi hrdau pstí

;

Saukmenowcem bude odplaceno,

ehož bujnost dopauští se nyní;

Bda, bda! potomci newinní

Budau splácet, co te prowinno!"

„Až pak nkdy winu nemilosti

Odplatiwši, matko má kající,

Poznáš swazek wyšší národností

Srdce Sláwské k sob pautající;

Až t k bratrm láska, smilowání

Pipojí jak w slasti tak i strasti:

Tenkrát tob, drahá Polská wlasti,

Wyjde opt slunce panowání!"

Zmizí postawa — utichne hlas,

Nad mohylau bleskot plawý zhas';

Loka nad tmawau se zdwihla zem,

A již plowe mrak prostorem,

Praudem wtru do jihowé dáli —
Tam, kde pnau se Tater wné skály.
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V.

a t r y.

Tatranských tam slaup na temena

Paláce se kladau tmawých mrak —
Wkol obloha co šerá stna,

Na niž tu a onde zawšena

Paweza se štítem erných drak.

Na wýchod nebe sinawého

Oko spatí lesknaucí se pruhu,

Jakby ostí mee krvvawého

Šwihem bleskným rozetnulo struhu.

Slunce staupíc w struhu krwawau,

Wysílá te žhaucím otworem

Plawé lesky na zastínnau,

W mlhách pohrobenau Sláwskau zem;

Na hory se kladau rže skwlé,

A již wrchy, tyto zkamenlé

Wlny nesmírného wlnobití,

W zái wýchodní se swítí.

Pod horau tam w pehluboké dáli

Jako páska zelená se krauží

Audolí, jež hwozd a spausta skály

S obau stran otáí, tsní, auží;

Zde se dlí, tu zas w jedno splývvá,

Až pak w šírowládnau rowinu,

Jako potok w moskau hladinu,

Struha hluboká se tamto wlíwá.
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Na planin což se pohybuje,

Což se k horám spšn pibližuje

W kotauích a mlhách hustých prachu ?

W mlhách ozýwá se dsný zwuk,

Bdowání, plá a hlasy strachu.

K audolí pichwátal etný pluk,

Jsau to starc, žen a dtí sbory,

Spchající k borm pusté hory,

Aby ukryli se w slujích tmawých

Ped krutostí nepátel swých drawých.

Za nimi pak pluky bojowník

W porauchaném hýbají se šiku,

Jejich štíty krwí skropeny,

Roztesany jejich mee rázné,

Kopí, hrále polozlomeny,

Strhaná tetiwa, tulce prázdné,

etné rány, dsné mlení

:

Nešastné to bitwy znamení!

Hle, tam na planin wyskytne se

Druhé mrano, na peruti baue

Blíž a blíže sem se nese;

A již z hustých mrak kaue

Nesíslné hejna jezdc diwých,

Šlehajících bleskem me kiwých,

Na sbory, jenž z kruté bitwy zbyli,

Bujným rykem tam se wywalily.

Maai to wzhledu potworného,

Holohlawí, krytí zwe kozí,

Deštm stel a jekem wzteku swého

Hrzu obliej dsných množí.

Bojowníci Sláwští te co skály,

W jichžto ela tepau blesk stely,

Ped údolím úzkým pewn stáli,

O krwawau pdu patu peli.
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Na nebi i zem na wrcholích

Zhasly wýchodního slunce lesky,

Úpní a ryky, kovv tesky

Odrážejí boky skalin holých,

Jenžto jako swdky této strasti

Z mlhy husté pnau se k swtlu wlasti.

Hlas te Slovvanského wdce zní

:

„Bratí milí, síly poslední

Napínejme k autoku na wrahy,

Bychom dti, ženy, kmen swj drahý

Ped záhubau hroznau obhájili

Aneb pro n krew swau wycedili!"

Rozníceni slowem wojewody

Uwrhnau se na Uralskau luzu

Slávvští muži, mee, mlaty, body

Pnauce, sypau kolem smrt a hrzu.

O Maarské lebky strašn zwon,

Sláwský me tam wrahy k zemi kácí;

Wojwoda, nech z etných ran krwácí,

Zatna pst swau w bujnau híwu kon,

Jenž se spíná, za sebau jej wlee,

Náelníka wrah s kon see.

Maai hle, strašným autokem

Sláwských bojowník poraženi,

Prchají již nazpt rozplašeni,

Za nimi pak kopí, mee, hrále

W pstích Slovvanských se blýskají —
Letem wichru škdci prchají,

A již klepot kopyt dál a dále

Wzdaluje se — rozdrobené skály

W hbet jim hází Sláwská psti prak—
Hejno wrah te co wos mrak

Na obzoru wzdáleném se mihne—
Již je žádné oko nedostihne !
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Leží tamto w tráw krwawé

Ranný rek, k wítzné jenž sei

Poslední napínal síly swé.

Wkol muži, ženy, dítky kleí,

Jedni slzíc, druzí bdujíce

Nad osudem wdce welebného.

A tu wojín, pozdwihna swé líce

Wzdychne z prsu ranného,

Klade dechy žití swého

Na slowa, co obt poslední,

Hlas pak jeho takto zní: .

„Mojmír padl — Nitra rozboena

—

Wlast swých syn krwí pokropena,

Na bojištích dtí Sláwských kosti

Rozmetané wrahw ukrutností.

Kosti bílé na té pd strasti

Rutež ctny, písmo skládající,

Písmo hrozné, do nebeské wlasti

O pomstu nad wrahy wolající!

A ty milé pozstalé plém,

W lno wrných hor se ubírej,

Tam, za wné štíty Sláwské zem
Wíru w matku Sláwu ukrýwej

!

Národe mj, w sirob budaucí

Na obt swých pedk pamatuj,

Jako wojín, rány swé horaucí

Wlnau dj slawných uchlazuj."

Rek to zwolá— zdwihna k nebi zraky

Klesne na štít krwí skropený,

Nad ním roztrhly se nebes mraky,

Slunce leje na swé plameny —
Kolem pak se žalu hlas rozlíhá,

Neb se otec s lidem osielým

Lauí, naposledy ruku zdwihá,

Ukazuje k horám oswíceným,
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Mluw : „Tam kolébka, trn i hrob -

Tam se kryje sím blahých dob

Národního znowunarození—
Jenom wíru— wrnost— sjednocení!" —

Slunce zašlo — nad lesy a skály

Se již noní stíny rozložily;

Slowané pak w sewerní se dáli

Po horách a lesích roztrausili.

Na bojišt hrozné s modré íše

Hledí jenom bledá luna tiše,

Hledí tamto na mohylu ernau,

Jižto wdci swému rukau wrnau

K nebi wysílajíce swé žaly,

Sláwští wojínowé nasypali.

Obraz zmizel z dáwných as Sláwy,

Jenom luna posud lesky wrné
Leje na vvrchol pradáwné náwy,

Na níž pnau se postawy dvv erné.

A již ob w mraku sínawém

Zdwihají se nad Tatranskau zem. —
Slyš tu hlahol: „Kam m neseš ted?

K Sláwy wýchodu! zní odpowd.
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VI.

Balkán.
Balkán welikán swé mocné rám
Po Ilyrských wlastích roztahuje,

Balkán, jenž co otec dti milé,

K srdci swému zem piwinuje;

Jako hradby wkm wzdorující

Pnau se do oblak jeho boky,

Wysílajíce tam ku dolinám

Dary lásky, huící potoky.

Potoky, jenž luhy owlažují,

Na nichž statný, Sláwský lid obýwá,

Jenž tam chýše tiché w stínu háje,

Tu zas w sadech wonných rží skrýwá.

Slawná zem, kterauž oko orla

S cimbuí Balkána obdiwuje,

Kde se w dáli na wýchod i západ

Zrcadlo dwau moí wyskytuje.

K zrcadlm tm od pradáwných wk
Ukazují ramena Balkána;

Lesy jeho šumí: Ejhle lemy

íše Ilyrského welikána !
—

Na nejwyšším Sláwské hory ele

Kutenský náš s prwodcem swým stojí;

Oko jeho pohledem se kojí

Diwokrásné krajiny rozlehlé,

Jenž od paty nebetýné skály

Wybíhá až k mlhám modré dáli.
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„Raduji se, Jene, z této krásy!"

Duchamor te šeptem mluwit jme se.

„Wz to, že i mne do konin tchto

Blahé tušení jakési nese;

Nebo plmsíc, jenž na wýchod

Nyní bledým odleskem se míhá,

Od pradáwna pízniwec mé íše

Nad krajinau Balkánskau se zdwihá.

Daufám, že mi hwzda milowaná

Mnoho blahých chwílek ješt zrodí,

Jelikožto oswcuje zákon,

Jenž mi hojnau hrzy koist plodí.

—

Pohle, Jene, na šíré tam pole,

Nad nímž mrak co wraný hawran letí;

Nedáwno tam srpec plmsíce

Požal walný poet Sláwských dtí.

Le bys lépe wše to poznal wdole,

Sestaupíme na Kosowo pole!"

Na Kosow ze zelené pdy
Ti kameny bílé wystupují,

Podle nichž ti bílé holubice

Sedly tam tiše na trawice.

Nejsau holubice co sníh padlý,

Pod hrdlem se erwenají mrwy;

Nejsau kameny co labu bílé,

Ržowau jsau pokropeny krwí.

O tech kamenech tam na Kosowu

Wnukm swým te starý zpwec zpíwá,

Jenž co jinoch wlast swau meem hájil,

Te pak slowem srdce ji dobýwá.

Kolem nho na zeleném drnu

Sbor se wnuk kwtaucích prostírá;

O tetí tam kámen podepen jsa,

Starec nyní píse swau zawírá:
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„Wšickni padli jsau zde na Kosowu,

Mezi nimi Lazar slawný kníže,

Bojující pro národ a sláwu,

Bojující pro welebnost kíže.

A tu Murad, hrdý wládce Turkw,

U prosted swých wezír tam stoje

Hledí okem hrozn uzardným

Na krwawau koist swého boje,

Hledí na mrtwoly bohatýr

Banowi, dewt Jugewi,

U tla jenž cara Lazarowa

Krwáceli pro národ a wíru.

Ejhle, tu se z kupy mrtwol zdwihne

Miloš Kobili, a nech mu tokem

Zra se walí krew, již smlým krokem

K Muratovvi kroznému se blíží,

Na zem klesna, ped ním hlawu sníží,

Poníží, by wstal co mstitel wlasti;

Nebo z pasu dobyw ostrau dýku,

Muratowi, wlasti protiwníku,

Na drahná jenž léta Srbsko zkazil,

Dýku ostrau do srdce jest wrazil.

Obnažiw pak ostí swého mee,

Kolem bašata, wezíry see,

Dawem Turk na mei smrt nese;

Dwakrát rann, dwakrát pozdwíhne se

Tam, kde kameny dwa ukazují —
Na tetí až ránu busikána

Slawný Miloš skloní k zemi líce,

By je k swtlu nepozdwihl wíce!

Tento kámen skropil krwí drahau,

Kámen, jejžto wraucn ted objímám,

Políbením wdné lásky líbám !"

Kolem ticho — dwa ted pobratenci

Prawice swé silné sob dali,
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Lewau rukau šawlemi pak swými

Z beder vvisícími zaechtali.

K pobratencm pak dw posestryn,

Jak dw rže k sosnám pohlednuly,

Pohlednuwše, k zemi klopí oi,

W nichž se slze jasn zablesknuly;

Neb na zej tí, díw než slunce wstane,

Opustivvše rže milowané

Jinochowé do boje potáhnau,

Do boje se slawným Srbským cárem.

Te dí starec, pozdwihna swé líce:

„Tak to bylo, nyní se zpomíná —
Neporodí naše Srbská zem
Takowého bohatýra wíce

!

Nech i tlo Miloš - Kobilie

Na šawlích jsau Turci roznosili,

Jeho jméno Srbowé na wky
Do swých wrných prsau pohrobili;

Tam on každodenn z mrtwých wstávvá,

Probuzen jsa dík sláwozpwem —
Miloš - Kobilii wná sláwa !

—
O wy drahé zwsty bohatýrské,

W jichžto lno wlast swé dje klade,

Poklad ten i wnukm dochowejte,

Koist sláwy kídly swými krejte!

A wy zpwy Slowanské mé wlasti

Upomínky drahé, welebené,

Wy jste lístky rže, dechem wtr
Po luzích a hájích roznesené.

Slowan, znamenaje lístek milý,

S nímžto wítr aneb wlna hraje,

Usmje se aneb slzu roní

Na býwalau rži zpomínaje. —
Nasýpejte po šíré již wlasti

Milé dwy, jinoši i muži
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Hojnau koist krwawých tch rží,

Aby kauzlem jejich zotawena

Pozdwihla se síla bohatýr,

Jenžby jako Miloš nasadili

Krew a žiwot pro národ a wíru!"

Pestal mluwit pwec dj slawných

;

Hle, te k nmu žena pistaupila

Synka swého, malé nemluwátko,

W náru starekowi položila:

„Žehnej mu, ty pwe dj slawných!

Promluwí ted matka wraucím slowem

;

Synowé dwa padli w krutém boji,

Tetího též wzdáwám wlasti swojí

;

Žehnej mu, by we budaucí dob
Bojuje pro wlast a wíru swatau,

Získal sláwu, získal píse sob !"

Šediwec pak dcko w náru wezme,

Nemluwí a místo požehnání

Slza z oí starých jemu kane

Na ržowé dítka pousmání. —

W stínu dubu Kutenský se kryl;

Te, když starec dcko políbil,

Zachwl se a hlasem pohnutým

K druhu swému takto promluwil

:

„Národ tento, plný skwlých ctností

W strastích asu nezahyne —
Otewe si bleskným meem in
Bránu welké budaucnosti;

Jemu palma píští sláwy kyne !"

„Pec se wyznám, Duchamor tedprawí,

Že m jakés' blahé tušení

W krajích tchto znamenit bawí.

Ha ha! tot práw pohled slawný;
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Lid tak bohabojný, statný, šwarný;

Šlechetné wšak jeho snažení

Nepekáží blesk jen plmsíce,

Nýbrž zá i toho znamení,

Msíci jenž píí se nejwíce.

Tenkrát we mn peklo slawn plesá,

Nepítel když w srdce wlastní tesá!"

12
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VII.

91 o n li w a.

*Wraný hawran, pták prorocký

Nad tmawým tam mrakem pluje,

Nad mrakem, jenž z rudých blesk

Do oblohy wystupuje.

Zakrákorá pták prorocký

Do mraku a rudé záe:

„Zakrej, zakrej, matko Moskwo,

Rauchem žalu swoje twáeí

Od Kamenky eky letím,

Letím od krwawé wody,

Kdež jsem spatil Ruská tla,

Klána Tatarskými body.

Srpy nepátel tam hlawy

Dobrých mládc zhusta stlaly,

Mládc, jenžto srdcem wrným
Wojm hrozným wzdorowali.

Na zmar car ten bohatýrský

O pílbice wrahw zwonil,

Na sta škdcw ocelem swým

Darmo do trawiny sklonil;

Bda, slawný Wasilijewi,

Welebený car twj bílý,

U zajetí na Kasané

Nad osudem wlasti kwílí;

Kwílí, aniž krew utírá,
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Jižto rány wyplakaly,

Aniž bolest ruky cítí,

Z níž inu prsty odsekali —
Zakrej, zakrej, matko Moskvvo,

Rauchem žalu swoje twáe!"

Pták prorocký zakrákoral

Do mraku a rudé záe.

Osamlá holubice

Nyní mrakem tmawým letí,

Kídélkama tepetajíc

Hledá stopy milých dtí,

Dtí milých, rozmetaných

Na wše strany wichru wztekem,

Swoláwajíc rozeátka

Pežalostným slabým jekem.

„Aj, což pak se w smutku raucho

Matka Moskwa zahalila?

Snad že baue prapor blesk

Nad Moskwau jest wywsila?"

Tak se cizí hawran táže;

Tu zapláe holubice:

„Nejsau prapory to blesk,

A wšak žalost rmautí líce

Moskvvy, matky osielé.

Dýka to jest oh drawých,

Do erných jenž dým bode,

Plamen pak, ten bujný plamen,

Jazykem swým Moskwu hlode.

Plamen sypali do lna

Moskwy wrazi ti prokletí,

Rozbodawše, rozsekawše

Na tisíce Ruských dtí.

Jestli praudy dtské krwe

Zápal matky neudusí,

12*



180

Tenkrát bda! Moskwa slawná

Popelem již lehnaut musí!"

Plakala tak holubice

A již dále mranem letí,

Kídélkama tepetajíc

Hledá stopy milých dtí.

—

Což to hluí?— což se zem boí?

Opt— opt zahímá to temn,

Jakby swíjela se w hrozném hoi

W srdce udeená Ruská zem
;

Kreml swatý koruny swé kloní,

Zwony w rozhaupaných wžích zwoní,

Praskot oh, lidstwa bdowání

Wyprowází zem kolotání.

S pahorku, jenž tamto wystupuje,

Mužowé dwa hledí do tch rum

;

Starší z nich te k zemi ukazuje,

Zwolá: „Slyš te matky zem dumu,

Kterauž hluchým tworm hlásat jme se

Hrozným, lidstwu nerozumným tlukem;

K sluchu našemu wšak wítr nese

Howor její zetelným již zwukem!"

Opt zazní dsné rachocení —
Zwuk to wlnobití podzemského;

Na wlnách pak slrašliwého znní

Plowau hlasy stesku žalostného:

Což jsi se tak hojn, krwi drahá,

Do útroby matky zem lila,

Že jsi matku zemi z tichých spánk

Horkým praudem swým již probudila?
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Krwe praud a s ním též toky slzí,

Slzí žhaucích lidu newinného

U matiky srdce hledaly jsau

Ulewení žalu nesmírného.

Nebo wšeeka zem pokolení,

Pro nž srdce Ruské krwácelo,

Na nešastný Slowanský ten národ

Krutau newdností zanewelo.

Wzdorowalt Mongolskému wzteku

Ruský národ tém ti sta rok,

Jako hráze rwaná bez pestání

Wlnau rozbauenau moských tok.

Sláwská prsa byly žiwé štíty,

Hájící Ewropy skwlé stany,

Na nž, aby klidn západ dímal,

Nesíslné pršely jsau rány.

Bda, západ na hráz porauchanau,

Na štít rozbrázdný s smíchem držím

Ukazuje, sám se welebící,

Rauháwá se obránc swých slzím.

Neželte již národowé slávvy,

Jenž co štíty Ewropu jste kryli,

Neb wás k nowým, weleslawným bojm
Rány tech století otužily.

Wnetenost když klesnau utrhai,

Po sob wy pamt zanecháte;

Jim když o inech se bude sníti,

Tu wy slavvné skutky wykonáte!



182

Z útroby swé zem Ruská

Bolestné tak lila hlasy;

Zawzdechnauc pak ješt jednau

Utichla na dlauhé asy.

Jan,

Pro mi objewuješ, dsný brachu,

Hrozné obrazy jen neustále ?

Nechci s tebau broditi se. dále

W moi Sláwské krwe, slzí, strachu.

Weškerau Slowanských kraj dálí,

Z eských hwozd, z Baltu, Sály,

Z Welehradu, Tater, od Kosowa,

Jedna odpowd zní na otázky

Moje, zwuící w ta rmutná slowa:

Nenalezl saucitu a lásky

Kmen Slowanský u národ swta—
W šírém poli lípa osamlá,

Na niž bau swých blesk stely metá,

Stojí Slawie! — tak znla

Odpowd, již nejtajnjší struna

Pírody mi zde též k sluchu nese,

Struna, kteráž z hor Balkánských lna

Až k Arkon Baltem rwané pne se !
—

Hledal jsem vv Slowanské národnosti

Sím sláwoskwlé budaucnosti,

Chtl jsem dospt k žiwota poznání:

Ty pak lííš smrt a umírání!

Duchamor.

Smrt kdo nezná, nemž wn žíti

!

Z hrobu tmawého též národ wstane

K swtlu wítznému, k žiwobytí.

erwíek, když blahé jaro wane,
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Když mu slunce pokrow jeho swtí,

Co motýlek z rakwe k slunci letí.

Probu swtlo, tím též jarní hody

Zbudíš, hody nebem oswécené;

Led a bujný praud, tof ob wody —
Slunce jen — a led se zhru pne!

Než — co tlachám ! odpus, druhu milý,

Mám též nkdy slabau dobu swau,

Kdež m myšlénky z onoho kruhu,

W nmž jsem horowáwal, owanau.

Ted pak, chceš-li, na cestu se dáme,

Ped sebau vvždy mnoho ješt máme!

Jan.

Líení twé, jednotwárnost holá;

We wšem, co twé kauzlo objewuje,

Strast a žalost se jen opakuje

;

Mne wšak srdce nazpt do Cech vvolá!

Duchamor (stranau).

Srdce wolá? o to nechci státi;

Musím již mu opt jinau hráti.

(k Janowi)

Nazpt do ech? ha, ha, marné dcko!

Hnusí se ti oprawdow wšecko,

Což petrwá jednu noc a den?

Jako každý spánek nowý sen

S sebau nese, tak ty bez pestání

Žádáš nowé smysl zahráwání,

Híckau takovvau cht získat sob

Slawnau jména povvst w píští dob.

Ano, wrafme se již, lépe hráti

Wdíwky objetí s kadeí zlatau,

Nežli wlí, ohnm mužným zatau

O budaucích wk sláwu dbáti!
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Jan.

Což mi pošlo z pepínání twého?

Slibowals mi mnoho wyplniti,

Sím sláwy pokolení mého

Chtl jsi, brachu, kdesi objewiti;

A wšak koist, s níž se wracím k wlasti,

Jest jen obraz bíd a dáwných strastí.

Duchamor.

Ty chceš léit, lékaiku milý,

A wšak rány nechceš ohledati;

Cht, by polomrtwí opt žili,

Bojíš se jim w twá se podíwati,

Jan.

Dost jsem hledl do té choré twáe;

Než—

Duchamor.

Že nezhledl jsi, maudrý pane,

Na jazyku chorých též i psané

Léky, protož mistra máš za lháe.

Zdaž pak celý žiwot nemocného,

Poátek i tísní jeho znáš?

Zdali o wznik lidu Slowanského,

O pwod té kletby jeho dbáš?

Jan.

Osidla jsi léil zwdawosti,

Zaweda m do wzdálených kraj
5

Nuže, widl jsem již klam dosti —
Wím, že na hru slepau s tebau hraju.

Duchamor*

Lépe arci tamto w eské zemi

S lidským žiwotem si w bitwách hráti,
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Lidi smrtit blesku pochodnmi,

Nežli swtem po prawd se hnáti.

Jan.

Nuže, kdež pak tato prawda wzí?

Duchamor.

Nikde — wšudy — bludw na pomezí

!

Kdo se dlauho s rozumem swým radí,

Kde má hledat prawdy ratolest,

Najde ledajakau muchomrku;

Jiný, neopustiw swau komrku,

Lehce o ní bezdky zawadí;

Ty pak zawadil jsi we propasti

O mne, posla prawdy z tmawé wlasti,

Protož sebe též i prawdu známe;

Te jen pro swau zwláštní zábawu

Národ Slowanských oslawu

Po wšech swta koninách hledáme.

Škoda jen, že práw této chwíle,

Stoje u bažení swého cíle,

Tratíš chuti k dalším wýprawám —
Také mn chu pešla; wrlkawost

Odpadlých jest duch dáwná cnost —
Proež spchejme již, druhu milý,

Bychom nowau zw si ulowili.

Jan (zamyšlen).

Wrtkawost— odpadlých duchw cnost —
(odhodlan)

Nuže powz, w kterém kaut zem
Wzalo pwod Sláwských otcw plém?

Duchamor.

W Indii, tam kde se pepe rodí,

Národ Budhinw ml dáwná sídla,
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Na Rusi pak zrobil sob bydla.

Pepodiwnau cestau osud wodí

Národy; neb ást tch Budhin,

Budín neb Wodín —
Podiw se pak té mé uenosti!—
K západu a seweru jest zašla,

Kdežto nowau wlast i jméno našla.

A wšak o suché té wci dosti

!

Píteli, mn dobrá napadá:

Ode behu Rýna, jak se zdá,

Hlahol trub a kotl w sluch mi huí;

Jest to obyejné dworné zwání

K panské kratochwíli, ku sedání.

Jan.

W Indii se sím sláwy puí,

Kolébka tam tedy pedk mých —

Duchamor.

Do Wlaských též nahlídneme luh,

Tam, kde powst skutk nádherných

Medicejským klene sláwy duhu.

Jan.

Já pak, co jsem poal, dokonám:

Znát chci Slowanw pradáwné wlasti;

Tam se odeberme — nech již znám

Odboje, i pohromy a strasti,

Praotce jenž z wlasti wypudily,

Pes hory je hnawše, eky, plesa

Až pak w ln sewerního lesa

Tito nowau wlast si wydobyli!

Duchamor.

Hm— tak pece chceš se odhodlati

iNa wzdálené pwodní badání?
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Já se nebudu dél zpowati;

Wywedu t na nejwyšší báni

Dj praslowanské národnosti,

Bysi spatil, co ti známo není,

Bysi nabyl nowých pieswdení

O národní prawd welebnosti —
(do sebe)

Že si lámeš zuby tvvrdau kostí!



188

VIII.

Ganges a Hyinelaja.

Stíny chrámu Dewypryje

Líbají tam zátok swatý,

Kde se s welebenau wlnau

Snaubí bujný Blaghiraty.

K jihu prawoda poswátná

Do milostných luh spje,

Na nž Žiwa wk-wná
Nejskwostnjší dary leje,

Dary wn, dary zwuk,

Dary barew jasných, bodrých.

Slunce, oko Parabráma,

Zírá do wín tmawomodrých,

Jako ženich zraky wraucí

Ztápí w díwky slzu žhaucí.

Na Prawody eky kraji

Pnau se pahorky a hory,

Z nichžto jako slaupy chrámu

njí palmy, sikamory;

Amra, strom milosti, wzdechy

Lásky wonným kwtem dýše;

Baniana pak swé wtwe
K zemi kypré kloní tiše,

By se tamo zakotwily,

Nowých dítek hojné wtwe,
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Nowé háje rozplodily.

Maddawa co choti nžná

Strom milosti objímajíc,

Pne se zhru, milce swého

Rtoma kwtw ulíbajíc. —
Ticho po zemi a wod;

Jen strom amry listy swými

Jako prstmi, líbanými

Milostného máje dechem,

Kýwá, chtje šeptat háji

Pozwst o poswátném ráji.

Z kalichu maddawy modré

Zlaté ptáe nyní letí,

Jasným hlasem prowoláwá:

Wedro mine, chlad nastáwá

!

A již na lupene palmy

Zelený se papuch haupá,

Wolawka již stíbroskwlá

W chladící se wln kaupá —
W hladin pak zrcadlí se

Swatý lotus w bílém kwtu,

K nmuž se co žiwé kwítko

Zlatý motýl kloní wletu;

A tam jasném na nebesku

Odín peím duhy lesku,

Rajský letawec w swé kráse

Nad Gangesem kolébá se.

Hle, ted ownené dwy
K wlnám swatým pistaupily,

Na beh klekly a swé wnce
Žhaucí slzau pokropily;

Pokropiwše, celowaly,

A pak loky z wonných kwl
Wlnám swatým wnowaly.
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Na Gangesa poli modrém

Novvé jaro kwésti zdá se,

Nebo celé eky raucho

Skwí se w pestrých kwt kráse;

Po hladin wody jasné

Díwky libý zpw te lily,

Jakby duchowé powtí
Z rajských hlas wnce wili

:

Wlny swaté, wlny blahé,

S darem naším k dáli plujte,

Jinochy tam milé, drahé

Dechem kwtu pozdrawujte.

S nocí sedmý den se snaubí,

Co nás milci opustili,

Co je wyzwal hlahol trauby,

Aby pro wlast krew swau lili.

Opt luna wyluzuje

Wni z kwt bledau záí,

Ach, i slze probuzuje

W dwy liliowé twái.

Wlny swaté, wlny blahé,

S darem lásky k dáli plujte,

Jinochy tam milé, drahé

Pláem lásky pozdrawujte.

Tam na skále, jenž swé elo

Zdwihá nad wrcholy háje,

Ohe swatý rozswícený,

Parabrámu k nebi plaje.

Kolem žertwy w rauše bílém

Kleí sbory šedých kmet,
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Zwukem temným hlásajících

Prosby k buditeli swt
;

Ohni sláwa, wodám sláwa,

Slávva wná Parabrámu,

Jehož Umem žiwot wstáwá

Z lna Svvarhy swta chrámu.

Parabrámo, swtla zdroji,

Pomiluj

Národ swj,

Posilniž jej w tuhém boji.

Budho, swt buditeli,

Žitíwrátce wkowný,
Popej, aby nepíteli

Odolal twj národ wdcný.

Žitíwrátce, síly zdroji,

Pomiluj

Národ swj,

Budhinw kmen posil w boji

!

Agnimat, knz welebený,

Te se zdwihna kjihu zírá,

Kde se Budhinská ta zem
W rajské milosti otwírá.

„Ejhle, zwolá, na luhách tam

Ze wšech chýší se to kauí

!

Což tam z jasná blesk udeil,

Neb tam hejno bs bauí?

Bda, dawy wzteklých bs
Pihnawše se smrtným bleskem,

Na žen, kmet, díwek sbory

Wrazily jsau dsným teskem.

Kdež ach dlíte, mladíkowé,

Kde jste Budhy bojowníci —
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Spjte, spjte ku pomoci,

Díwe nežli protiwníci

Uwrhnau to drahé plém

Do bezedné, hrozné noci!"
?

Neslyší ach, bojowníci

Duší milených wolání,

Do posledního jsau klesli

W hrozném s wrahy bojowání.

Nezbylo ni jediného,

Jenžby nesl hroznau zpráwu,

O nešastném potýkání

O píjezdu dsných daw
Ku swatému Budhy stanu!

A tu bylo porubání,

Bolné stesky, ryky, lkáni —
Ku seweru z otcw zem
Prchá w newyslowném hoi

Budhinw nešastné plém.

Hwzda ranní zbudila erwánky

Záí swau, by zemi ozdobily,

Na skrán by obr Hymelajských

Jasnau rži jitra položily.

A již nesíslné horstvva bán

Kwapný wýblesk rudau záí kropí,

Wýspy ohromné již Hymelaji

Wpraudu lesk ržowých se topí,

Nad wlnami moe kamenného

Pnau se štíty welebn se rdící,

W jichžto ln snhy míhají se

Labut co tiše dímající.

Mezi nimi ledowá tam bán
Zhru pne se jako socha bílá,
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Zakrýwajíc slunce, oko svvta.

Jenž swé záe kolem rozesílá.

Te pak lem se zdwihající rže
Nad wrcholem hory zakmitne se,

Wýš a wýše plane, a již slawn
Nad horu se zlaté slunce wznese.

Wšude jasno— jenom w klauzách wlhkých,

W brázdách etných štít Hymelaji,

Šeré mlhy, duchowé to z hrobu,

Chwjící-se zhru plápolají.

Za wlnami ejhle wystupují

Do té íše swtla nebeského

Zástupowé zemdleného lidstwa,

Ostatky to kmene Budhinského.

A již na rozsáhlé hornatin

Kmeti, ženy s nemluwátky swými

Umdleni se kolem rozložili,

Hledíce tam zraky slzawými

Do wlasti, již nawždy opustili.

Ach, ta wlast tam w modré dalekosti

Mlhawým se rauchem piodíwá,

Jako wdowa, matka osielá,

W záwoj slzawý swau twá ukrýwá.

Wšude ticho— jenom w erné klauze

Mladý Ganges jarau wlnau bauí,

Z nhož dýmu slaup co z obtnice

Parabrámy k wýsosti se krauží.

A tu zwolá Agnimet welebný:

„Bda, stáí zrak mj zakalilo —
Marn namáhá se oko moje,

Naposled by domow pozdrawilo'

Rcete, dítky, zdali odlesk luh,

Ježto wlny swaté owlažují,

W rozsáhlé se modrající dáli

Mladému se zraku objewují?"

#
13
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A tu kolem boln to zalkalo:

„Hustá mlha wlasti naše kryje,

Jakby nebe nad nimi plakalo !

tt

Klekají te weškeré ty sbory

Kmet, díwek, žen a pacholátek;

Ruce k wlasti drahé wztahujíce,

Kropí slzau utrápené líce.

„O ty milowaná matko wlasti,

Odhr rauško se slzící twáe,

Bychom odlesk poslední twé záe

Do prahnaucí duše wssali,

Na wky jej w srdci pochowali!"

Ejhle, nyní mlhy raucho šeré

Nad wzdáleným krajem roztrhne se,

Nad wlasti jak chrámu opona te
Mlha tmawá zhru wyhrne se.

Jakby obraz ztraceného ráje

Mrak otworem tam k zemi zíral,

Tak se w pestrých barew nžném lesku

Kraj ten blahý pautníkm otwíral.

Pstrau se luhy sluncem pozlacené,

Po nich háje, smaragdy to skwlé,

Nad nimi co zawšené perle

Rdí se bán bohm zaswcené.

Jasný Ganges, zrcadlo erwánk,

Líbaje zem ušty ržowými

Dále plyne, nawrátiw se opt

Objímá ji wraucn lokty swými.

„Tebe ztratit, tebe nezít wíce!"

Zwolá knz te, zakrýwaje líce.

„Parabrámo, což jsme prowinili,

Poslední že nadje nám swadly,

Že nám zhasla blahost, wlast i sláwa?

Národa že hajitelé padli,
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Bojujíce pro welebnost práwa —
Wždy jsme wšickni twory Parabrámy,

Láskau spojení jsme pobratenci,

Ne wšak sluhowé té zpupné pýchy,

Ježto na šíj bratrw stawí chrámy.

Byf i dasowé nás z wlasti hnali,

Wolnost swatau jsme pec zachowali!

Wný Budha, buditel wšech twor,

Jenž se wšehomírem objewuje

Tm, jenž wrn jeho zákon hájí,

Nowau wlast a sláwu obtuje.

Nežalujte, milowané dítky!

Zapalte již obt buditeli,

By wám darowal wlast nowau, milau,

Kdežby jemu hlasy sláwy znly.

Tam nech blahé wtry owanau wás,

S nimiž lilie swé dechy snaubí,

Tam kde jasná jezera se lesknau,

Kolem nichžto amra klene laubí;

Na wlnách nech w libých barew kráse

Též i lotus swatý kolébá se!

Berte se již, dítky, w nowé kraje,

Kdežto k slawným, wkowným djm
Mysl wašich potomk dozraje.

Bute sjednocení— wrní — swoji —
W pokoji co tiché holubice,

Jak orlowé Hymelajští w boji! —
Nkdy snad pec Budhinské to plém,

Když uplyne mnoho, mnoho wk,
S meem wítzným se opt wrátí

Do ztracené praotc swých zem.

Wlna asu, ježto bauí hnána

Spla ku seweru wzdálenému,

Opt nkdy pomstau rozewána

Piwalí se nazpt k loži swému!"

13*
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Plápolá již obt ku nebesm;

Hojná kadidla a wonné dary

Ambry klade tesaucí se rukau

Zbožný starec swaté na požáry.

Agnimet te oko swé horaucí

Zdwihne k nebes ozáené báni —
Lidstwo w citech bolestných tonaucí

Kleí po rozsáhlé hory stráni;

W ticho teskné kolem panující

Z hlubiny jen swatý Ganges pláe,

Jakby pežalostn orodowa)

Za pautníky s wlastí se lauící.

Tehle! Agnimet, knz bohm milý,

Kroí na kraj dolu hlubokého,

Jehož dnem se Ganges bujn žene

K luhm kwtným kraje Budhinského.

Nad lidem te ruce žehnající

Wztáhne knz, poswátným citem jatý:

„Národe mj, zwolá, tob žehnám,

Budeš šastným, dokud wný zákon

Budhy wrn budeš welebiti,

Hájit wolnost swau, sám sebe ctíti,

Dokud nepipustíš, aby zloba

Sobecká tvvé audy zprznila,

W ln twém by pýcha zpupná

Otroctwí a podlost zplodila —
Sláwa kwte na pd i cizí!

Mne wšak wolá hlasem wlasti drahé

Ganges swatý do nárue blahé —
Konec pauti starce, wlast kde mizí!"

Zaplápolá plamen obtnice

Wýš a wýše do oblohy ranní —
Dsným sikotem te kwapn zhasne,

Jako zatknut dsnau baue dlaní.



Hustý dým jen z požár se walí,

Tmawým mrakem šírý okres kalí.

Když pak opt ranních wtr dechy

Slaupy hustých dým zahnaly,

Zástupy tu lidu weškerého

Knze swého marn hledaly.

Hledaly jej, hoce bdujíce,

Agnimeta nebylo tu vvíce;

A wšak wlny eky zaplesaly,

Jakby drahý poklad pochowaly.
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Zmizelf obraz dáwno zašlé doby,

Dj ten moem asu zatopený,

A wšak nad tisíci wk hroby

Wládne píroda jen bez promny.

Štíty wných led Hymelaji

Pnau se do nebeské modré bán,

Jak ped wky zlaté mráky hrají

Kolem hory labufowé skrán;

Tím též hlasem mladý Ganges kwílí

Zhru z lna tmawé rozsedliny,

Jako w oné dáwných wk chwíli,

Na kraji když tétéž prohlubiny,

Tam kde erná wypíná se skála,

Poslední Budhinw obt plála.

Jan a Duchamor se blíže skály

Objewují; Kutenského hledy

Do rozsáhlé arokrásné dáli

Míí, jakby pradáwné tam sledy

Ducha lowenstwa zpytujíce,

Pronikaly raucho dalekosti—
An tu hadi wnitní odpornosti

Probíhají Duchamora líce.
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Jan.

Kolébka to tedy mého kmene,

To ta swatá požehnaná zem,

Z nížto dáwných pra-praotcw plém

Zlobau saukmenowc rozdrobené

Do sewerních konin putowalo!

A wšak co se zjewilo mn tady,

To se též i na seweru stalo:

Strast a hrza dojaly mne wšady;

Medle, k emu spl jsem kHymelaje?

Abych spatil obraz jednotwárný,

Obraz starých strastí, wýjew marný!

Pekla wtip s mým rozumem si hraje.

Duchamor.

Jak twj rozum w zmateninách blaudí

!

Hle tam k ece, jenž se dole praudí!

Jakby poítala wzdechy asu

Od let nesíslných do té chwíle,

Wydáwá též jediného hlasu;

A pec twoí w neustálém jeku

Nowé praudy jednotwárnau eku.

Tak též celé lidské pokolení

Na wlnách i asu kolébá se;

Do moe an krpj wyléwá se,

Žije celek wn bez promny!

Jan.

Proto tedy jsem z Ewropských bor

Odebral se na Indickau horu,

Abych slýchal twoje blekotání

O kapky se w moe wyléwání?

Duchamor.

Hojné látky jsem ti pedložil,

Z nížby rozum, wytelejší twého,
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Koen dobrého i pvvod zlého

Poznaw, mnoho, mnoho utwoiil.

Jan.

Mnoho utvvoil by! Tak chceš krýti

Lžiwým slowern vvlastní slabotu.

Pislíbiw mi cestu otewítí

K sláw, k zwelebení kmene mého,

Ukázals mi bídu, lichotu,

Zkázu pokolení Slowanského

!

Duchamor.

Nuže setru tedy blmo tmawé

S oka twého, slepe, nedouku!

Wyjewy jsi spatil pronikawé,

Zaslechl jsi množstwí dsných zwuk;

Slyšel, widl jsi — wšak nepoznal

Prwní žiwel zkázy Sláwských wlastí,

Nepoznal jsi, kdo wám hrzau, strastí

Cesty žití weškerého stlal. —
Nuže rci, kdo z této rajské zem,

Jenž se w bodré kráse tam otwírá,

Wyhnal prwních praotcw twých plém?
Byla to, jak sám jsi poznal, wíra!

Slowanských kdo král hrady kácel,

Ježto slawn nad Morawau stály?

Várodnost a opt — opt wíra

!

'ro wíru a národnost krwácel

lowan na Baltu i behu Sály;

>audy krwe Sláwských bohatýr

Ikau posud tamo na Balkán

P) národnost a pro otcw wíru;

^e pak a národnosti see
Poid ostí Mongolského mee
Kom Moskwy nesíslné skrán.

Kde pak tebe do boje hnal, brachu?
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Kdož ti jasnau budaucnost zawírá,

Uwrhna t w náru wných strach?

Národnost a kalich, to jest wíra!

Hledni kam chceš do dj swé wlasti:

Pwod wšechnch swár, bíd a strastí,

Tak to psáno tenau krwawau,

Národnost a wíra byly jsau

!

Proež má-li dospt plém twé

K blaženosti, sláw, míru :

Nechi wywrátí hoen bídy swé,

Nechi wywrátí národnost a wiru!

Jan.

Diwné ei mluwíš, praprablude!

Jazyk twj wšak shnilost hrobu zlatí;

O pak lowenstwo dbáti bude,

Swt když národnost a wíru ztratí?

Národ bez wíry a národnosti

Jesti tlo bez krwe a kosti.

Duehamor.

Národnost, to welké sobctwí

Malých duší, w nichžto okrášlená

Slawowncem marná pýcha tkwí.

A wšak hrozná, krwawá to cena,

Za níž lowk wnec wydobýwá,

Jímžto marnost wášniwau zdobíwá.

Kdož wypote mladé krwe praudy,

Kteréž národ Sláwský wycedil,

Rány, ježto sob zasadil,

Roztesané bidkým meem audy,

Rozmetané po bojištích kosti,

Wše jen pro tu modlu národnosti!

Nech se lowk, slawné wšestwoen

Obraz tento skwlý wšehomíra,

Jenžto ohe, zem i pirození
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Nadpozemské w tle swém zawírá,

W jehož oku celý swt se topí,

Nech se, prawím, též i celku chopí!

Pro se zdráhá silau welebnau

Obejmauti celau kauli swau,

Celé nepatrné zem kruh,

Nad níž plane wný jeho duch?

Záwaží to podlé tla jeho -

Táhne do prachu též wzn swého;

Kdo wšak šastn wznikne do oblaku,

Necítí již wíce pdy tlaku;

Swtoobanem kdo stane se*

Ten se k blaženosti powznese:

Ano, rozbo národnosti chrám,

Pak ti, Jene, wládu zem dám!

Jan.

Pepodiwné mudrowání twoje!

Neb když národnost swau odloží

Clowk, tím sám sebe zpotwoí,

Znií, w bídné nahot tak stoje

Nad tau hrudau zem, kteráž tlo

Jeho, jméno, rod, wše, co se skwlo

Pod sluncem tím jasným, pohltí,

Tmawým rumem zdusí, rozdrtí.

Potomek pak jeho, nemající

Býwalosti žádné, wbudaucnost

Tmawau mrtwým okem zírající,

Nezná, co jest wrnost, statenost;

W žiwobytí swého krátkém ase

Jako lesní zw jen bich swj pase —
Pastwa hojná jediná mu cnost!

Wíra pak —

Duchamor.

Kde blaudíš zase!

Rozumj mi lépe, Jene milý,
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Mním, byste jen w jinau formu wlili

City wíry též i národnosti.

Natrpli jste se tuším dosti

Pro starau, jenž macechau se stala,

Koen blahy waší podsekala.

By pak poznali jste w šastné dob
Ducha boha swaté pírody,

Ducha boha wle, swobody,

Jehož každý z wás sám nosí w sob

:

W pírod a w sob boha znejte,

Tomu cest a chwálu wnau wzdejte,

W pírod a w sob wyzpytujte

Ohe božský, jenž tam w skryt hoí—
Pak co bozi hmotem pohybujte,

Jenžto božstwu wašemu se koí.

Nebo duch jest wšemohaucím wšudy,

On jest jedním bohem tam i tudy

!

To bud waše wíra, z nížto plyne

Sama sebau nowá národnost

Mocnjší; neb komu kyne

Koící se swta weškerost,

Zákonem kdo pírody si hraje,

Bleskm, powtí a wtrm welí,

Tohož wlastí swt jest celý:

Rozumem kdo as a prostor kácí.

Ten již pro swau chýšku nekrwácí!

Jan.

as a prostor kácí — smlá slowa,

Jakáž nikdy w sluch mj nezaznla!

Duchamor.

Hledej boha w pírod a w sob,

Pak se wyjasní to w mozku tob;

Blesky strhneš slabým prutem k zemi,

Powyšíš se nad oblakw lemy,
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Zemé proletíš pak wtríí letem;

Zmizí prostoru a asu míra,

Swtoobana ponese swtem

Spšnji než rozjitená baue

Síla opowrženého kaue;

Niím, pauhým myšlením, ta wíra

W božstwí pírody swt nowý rodí,

A tak z nieho duch wsecko plodí!

Síla wtipem lidským netušená,

Dímající w blesku, kowu, moku

Bude w nesmírnosti objewena

Otewenému pak twému oku.

Sprostým kowein, mokem skropeným

Zjewí se ti síly prameny,

Hýbající swtem weškerým;

Nalezneš w nm blesk prameny,

Jichžto jazyk w jednom okamžení

Kemen twrdý w prach a popel mní.

Ano blesk se stane sluhau twým,

Jenžto klínem ohniwým

W okamžení zpráwy ti napíše

Ze wzdálených konin, z cizí íše.

To a wíce ješt tob dám,

Rozboíš-li staré modly chrám,

Weda národ, by se uil znáti

Pírody ten swatý zákon nowý.

Jan.

Pipowídáš pwabnými slowy

Mnoho, pemnoho mi dáti;

Jaký zisk wšak, jakau náhradu

Podáš Slowanskému národu,

Když jej swleeš z raucha národnosti?

Duchamor.

Skwlých wýhod bude míti dosti.
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Nechcif Sláwské jméno jemu bráti,

Nech i šetí stará práwa swá.

Snad, když o to déle bude dbáti.

Též i jazyk wlastní zachowá.

A wsah stana pírody se pánem,

Bude swtowládným welikánem,

Zem jeho stane se pak íší

Bohatstwí a nádhernosti;

Ano pozdwihne se na nejwyšsí

Cimbuí pozemské welebnosti! —
A tak we jsem se ti uwázal,

Wyplnil jsem— zejm ukázal

Sláwy zdroje (stranau)— a wšak nkdy také

Pipadnau mi kstky wšelijaké

Z toho

!

Jan (zamyšlen na kraj skály kroc).

Na cimbuí welebnosti —
Tam chci spchat s eským národem!

Jako do nesmírné wzdálenosti

Sahá oko jedním pohledem

S této hory tmawau nad propastí:

Tak i já, než s wrchole swé moci

Sesypu se w lno wné noci,

Wládnauti chci osudem swé wlasti;

Slawný cíl to — welké poínání

!

Duchamor (stranau).

Jehož wšak, dle satanowa zdání,

Pohodlí jest hlawní pícinau.

Ha, há! jaká práce pro našince,

Nežli wjicka se s prospchem

Nastrojí jen jedinké dušince,

W nížto rosa národnosti

Owlažuje city šlechetnosti!

Jaká wraucnost, wrnost, setrwání,
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Jaké dráhau cnosti klopotání!

Pírod se kote, milí braši,

W níž ta cnostná zpozdilost nestraší

Majíc srdce krwawé w svvém znaku;

Kote se jen vveškerému hmotu,

By wám klesnaut nedal w hmotní psotu:

Pak— wám na wrbé ukáži straku

!

(Po Janowi oima míí).

Pemýšlí — hm ! blahý wítr wane—
Svvétoobanem se Jeník stane!

Jan.

Ejhle, duchu, ty jsi z minulosti

Zjewil Sláwských obraz mi dosti;

Nyní odwrátiw se od puchu a hrobu,

Zpytovvat chci budaucí též dobu!

Wdt žádám, kterak zaseté

Sím sláwy w píštích stoletích

Po niwách tam saukmenowc mých

W rozmanitých dobách zakwete —
Dosyta jsem poznal dáwné wky!

Duchamor.

Krpj toliko znáš oné eky,

Jenž se bez pestání wichru letem

Žene weškerým stwoeným swtem;

K pramenm t powedu — tam w dáli

Objewím ti zem prapoátky,

Bysi poznal, jak se rodí skály,

Jak se z wody, ohn, z hmotné látky

Utwoily prwní wrstwy zem,

Na nichž twor pepodiwné plém,

Brodilo se rokytím ohromným;

Spatíš, kterak powrch zemské kory

Roztopené palem wnitní wýhn
Welikánské plodíwáwal twory
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Na seweru, tam kde nerozjihne

Nyní záe slunce dáwné ledy;

Ukáži ti w hluboké propasti,

Wln eské twojí wlasti

Pradáwného zem tepla sledy,

Háje palmowé tam zkamenlé,

Slony w mramor pewný promnné.

Spatíš, kterak swtoplozí síla

Dwojím hnutím twoí swoje díla;

Prwní ruch ten mrtwé wrstwy pudí,

By se w prawidelné formy wlily,

A tak utwoiwše hla swty

Písný zákon twrce objewily.

Druhé hnutí žiwot rostlin budí,

Ku swtlu dmauc wnitní šáwau kwty,

Až pak twrce ze tmawého lože

Twor swj zdwihna, oko we již wlože,

Otewe mu íši swtla;

Hle! tak ada wyšších twor wzkwtla.

Medle! ukáži ti, Jene, dále,

Kterak lowk ze wšech žiwl swta

Pwod wzal a bére neustále,

Bráti bude po weškerá léta,

Obrazem jsa žiwým wšehomíra,

Wnmžto tentýž zákon panuje,

Jenž se na nebeské báni

W letu planet wšechnch zjewuje.

Hle! to wážné, smlé zpytowání

!

Jan.

Dláš mi již marné laskominy,

K budaucnosti obracím se nyní.

Duchamor.

Nauím t zem staré listy

W pwodním prapísm ísti.
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Spatíš, kterak ohniwý ten hmot

Z útroby se zemské zhru pnul,

Tam jen prudce w boky její bod',

Zde se dsným hmotem wyhrnul;

Tam jen wrstwy zdwihl do wýsosti,

Rozlomiw té mladé pdy kosti;

Zde pak z jícnu žhawé praudy lil,

Z nichžto nowé hory wystawil

!

Potopím twé zraky do hlubiny

Moské, bysi zhlednul, kterak plém

Drobných erw nowé díly zem
Stawí z malicherné skoepiny.

Jan.

Zwdawosti pehojné až látky

Podávváš; wšak wíce nechci zpátky

Hledti, již dáwno zhaslá záe

Newábí mne wíce; k dennici

Nowých as obracuji twáe.

Proež mocí doby mnící

Odkryje mi ruka twoje hned

Dje, které za tyry sta let

Stanau se w mé wlasti wzdálené!

Duchamor.

Kamž pak hrdá mysl twá se pne?

Ejhle chowám w zawené swé psti

Me, jenž ku tajnosti weškeré

lowenstwu dráhu klestí

;

Klíe držím, které arownau

Mocí budaucnost ti otewrau;

Jazyky zde chowám, jenžto hned

Na otázky dají odpowd,

Na otázky nejwyšší smlosti

O pwodu žiwl, swt, duch,
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O tmách hrob, nebes welebnosti —
Když pak znalec jazykw se tkne,

Snadno z nepatrného jich ruchu

Odpowd se jasná wyskytne.

Jan.

Opt nowých diw plná e;
Nuže objew jazyk, klí i me!

Duchamor.

Nowinka to není, wždyf to znáš!

Jazyky, me, klíe— zde je máš!

(Wywrhne z pstí litery abecedy na skálu).

Jan.

Ejhle, pauhé litery — kam cílí

Nowé toto décké šálení?

Duchamor.

Kdoby skrytau w tenách mocnost znal,

Wládl by co mistr duch swtem,

Ducha liter pemohutným letem

Budaucnost by též opanowal.

Tato znamení ti podáwaje,

Zjewuji ti wíce nežli slušno

:

Nebo duch, jenž s nimi asto hraje,

Psobí též na mne jaksi krsno,

Bud we mn rmutné pedzwídání,

Že i nkdy mého panowání

Šírý prostor waln obmezí

Duch, jejž kryjí liter pawezy!

Jan.

Což to tlacháš?— seber zboží swé,

A pak ui zadost wli mé.

Medle, as budaucí dej mi znáti!
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Duchamor.

Mám ti známost as píštích dáti?

Wíš-li pro se peklu zadali

Wywrženci z nebeského sboru? —
Ponwadž jsme w hrdém sporu

To též na nejwyšším žádali;

Wdomost nám zaátku jest dána,

A wšak konec tajemstwím jest Pána!

Nebo wz, že onen duch,

Jenžto wznik i konec wšehomíra

U wdomí jediném zawírá,

Jemuž wešken as jest pítomností,

Jediný jest wný — hrozný Bh

!

Jan.

Ejhle meze to twé wšemocnosti!

Newidíš o pídi, brachu, dále

Nežli onen slepejš w puklé skále.

Duchamor.

Newidím, neb kdybych widl, jist

S tebau na tomto bych nestál míst,

Nepaušt se wíce w mrzké boje.

Jasn ozáena noc jest moje,

A wšak mlha kryje píští ráno —
Proež, Jene, wše ti budiž dáno,

Co noc zašlá we swém ln skrýwá,

Wše co moe plodí, wzduch i zem —
Netaž se jen na budaucí ráno!

Pomni, pomni, pro se satanem

Angel stal i snad, mj milý druhu,

Již se plichtíš také k tomu kruhu,

Jehož audem máš se w brzku státi?

Za žiwa chceš na satana hráti?!

14
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Jan (chwje se, po chwíli).

Nechci — nebudu se tázat wíce,

Nech ukrýwá budaucnost swé líce

!

Nuže nazpt, nazpt do mé wlasti

Sláwu budit, plašit plá a strasti!

Duchamor.

Stane se tak, stane ! — w brzké dob
Swtoobanstwí tam zasadiwše

A tak zemi eskau oblažiwše,

Wénau pamt wydobudem sob!
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IX.

W Praze.

Komnata w doui Janow.

Wit (samoten, na harfu hlawu swau klon).

Zbožný cit m z tiché chýše

Wábil clo té hrzy íše —
Zbožný cit jen? bda mn!
Netoliko city svvaté

:

Srdce kauzlem cizím zaté

Pudilo m wášniw

Matko— matko — blahé zpomínání !
—

Ach a nyní — plá a srdce lkáni!

(Harfu k prsaum tiskna hraje a zpíwá.)

Slunce nadje mé, kde jsi —
Kdy zableskneš w srdci mém?

Za modrými wrchy, lesy

Za dolem — ach za hrobem

!

Martin (jenž mezi zpwem dwée byl otewel a poslauchal).

Jak ty zwuky juna spanilého

Pemilostn srdcem hýbají!

Zdá se, že tu hlasy angelského

Kru Hospodina wzýwají.

(Slzu s oka si stíraje.)

W oku slzu? pry s ní — srdce mé

W pomsty brnní jest odné

!

(K Wítowi pikroe.)

14*
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Což pak posud, panici mj milý,

Nemáš žádné stopy swého pána?

Wít.

Nemám— nemám! Co jsau nastaupili

Jan a jeho druh pau dalekau,

Nebyla mi zpráwa o nm dána.

Rci pak starce, zdali whod ti jsau

Swršky, které se ti w jizb twé

Piprawily ?

Martin.

Díky, wraucné díky,

Mládeneku milý! sladké líky

Leje hlas twj do útroby mé.

A wšak odpus! budiž w tomto dom
Toliko mi páno pebýwání,

Nikoli wšak krm požíwání

Aneb pohodlí; chci zde jen skrown

Bydleti, neb maje pátel dosti

W Praze, u nich po libosti

Wýžiwu si hledám.

A wšak zdá se

Neslušným to poínáním býti,

W dom swého pítele tu žíti

A pec jaksi pohrdati jím.

Martin.

Jana pítelem nazýwáš mým?

Pítelem mi arci jindy byl,

Než swau mysl zejm odhalil;

Mnil jsem, že nám wíry ochranau,

Baštau Pán bude pepewnau;

Pozdwihl wšak paty proti nám,

Wraziw sekeru w náš zpustlý chrám

!
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WÍL

Kdož co zlého mže powditi

milého pána živvobytí?

Martin.

Žiwot jeho budiž vvýstrahau ti,

Kterak ábel lidskau mysli krautí.

We wíe byw prawé wychowán,

Na krwawé roli ke cti Pánu

Pracowalf až mílo mladý Jan
5

Ano duši k pomst zawázal,

Prst swj wložiw na krwawau ránu;

A pec pronewrec wýhost dal

Kalichu, a w nádhee te žije,

Zlatohlawem hrdé tlo kryje.

Opustil jest smlauwu Hospodina,

Nešlechetnost pichytila se ho;

A wšak zahmí poslední hodina,

Klesne, nepowstane z pádu swého.

(Do myšlének se zabíraje.)

Pán nás opauští ! — ach nezwe swoje

Wywolené do slavvného boje!

Tm, jenž zachowali wrn wíru,

Dalf on wypít slzí welkau míru.

A wšak od stezky se jeho

Neuchýlil duch náš; ano siln

Daufá, po krátkém že zkaušení

Zapletau se wrazi neomyln

W díla rukau swých, a spasení

Hojné pijde na wrné pak dti.

On, jenž planul w slaupu na wlnách,

Wrným swým jenž rozdlil jest moe,

Potel hlawu draí u wodách,

Sesype též w duše wrahw hoe,

Sepne srdce jejich strachu kowy,
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Pote hlawu Lewiathanowi —
Jedna z hlaw tch— wz to, jesti Jan!

Wít.

Pamatuj se, že jsi w oné dob,

Když jsi ležel w bolestné chorob,

Wolal požehnání nebe

Na ruku, jenž, starce, tebe

Léila — a nyní ducha mého

Dsíš zwukem slowa pehrozného 1

Martin.

Nedotírej na duši mau, drahý

Mládeneku! Wím, ach wím,

Toliko že duch twj blahý

Strážným angelem byl mým;

Když jsem sed we tmách smrti stínu,

Klonil hlawu již do zem klínu,

Ty jsi jako Samaritán lil

Nowý žiwot w prsa nešastného;

Proež jsem se w hlaubí srdce swého

K služb twé, mé dít, zaslíbil.

Ano, Wíte, chci t uchwátiti

Z draka sluje, jenž swau tlamu

Na newinnau duši otwírá;

K swtlu, k spasení chci obrátiti

Obliej twj ze trny wcných klam !
—

(K oknu pistaupiw k oblakm ukazuje.)

Ejhle me, jenž na nebi tam plane,

W pomsty zái krwawé jak swítí —
Ano, wz to, boj se prudký stane,

Druhý Michal budu zápasiti

S drakem, až pak moje kopí

Hluboko se w draím boku ztopí;

Tenkrát, synu, we wítzném plesu

Z lna hích duši twau wynesu ! —
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Wít

Odeber se, starce, k swému loži,

Neb se weer blíží —

Martin.

Weer množí

Arci stíny též i w hlaw mé —
Widím draka o desíti hlawách,

Každá hlawa o desíti tlamách,

Kídel jeho zwuk jest zahímání

Woz, ježto mužstwem naplnné

Wdcw hlas k prudkému potýkání,

Až se osy wírem kauí, žene.

Te zas z moe sklenného

Zwíe o dwacíti lebkách wstáwá,

Každá z nich pak hlas wydáwá,

Jako kdyby tyrmecitma hrom
Otásalo základ wšechnch dom:
„O plnoci pomsta wstáwá,

Aby w prsa wbodla ránu

Tomu, jenž se pronewil Pánu!"

Wít (oknem se díwaje — kwapn).

Hle, to on tam bujném na komoni —
Ano jest to bílý jeho kyt,

Jenž se hrd na biretu kloní—
Ticho srdce, newyzrad swj cit!

Wstíc ti letím, pedrahý mj pane!

(Odkwapí.)

Martin.

Nuže, o plnoci pomsta wstane,

By již w prsa bodla ránu

Tomu, jenž se pronewil Pánu !
—

(Odchází.)
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Hl o ni 11 a t »•

Dwoje dwée, hlawní a postranní, tyto wedau do ložnice Janowy.

Jan. Wít.

Jan (plášf, klobauk a me swuj na stul odložiw).

Jak se wedlo tob, Wíte milý,

Od té doby, co jsem opustil

Dm swj?

Wít

asy nemilé to byly;

Le twj píchod wšecko naprawil.

Jen když z toho, co t k putowání

Do wzdálených konin wábilo,

Srdce blaženost a požehnání —
Když jen útchu si dobylo!

Jan.

Požehnání ach! a srdce moje

Od sebe se dáwno rozlauily,

A wšak obti snad mého boje

Blahau budaucnost jsau wydobyly

WlastL

Wít

Ze srdce jen žehnaného

Planau paprskowé blaženosti;
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Takto — pane milý, za to mám,

Pacholík jsa sprostý.

Jan.

Znám, ach znám,

Co se w slowech twých, mj Wíte, skrýwá;

Wšak i hrob se kwítím piodíwá

—

Trhej kwítí, wij si vvence z nho,

Nehle u wnit hrobu strašliwého.

Wít.

Dsná slowa

!

Jan.

Chwješ se, mé rob?

Nestrachuj se, wždy wám wnce dáwám,

Rže na oltá swé wlasti skládám,

By i kwtly na mé blahy hrob!

Já jsem poznal nowau swtla moc,

Dímající w ln pírody;

Zbudím ji, a trapnau zahnaw noc

Oblažím swé milé národy.

Wít

Což ti neposkytnau swtla dosti

Hwzdy lásky, wíry, národnosti?

Jan.

Štstí hwzdy tyto neswtí,

Neb se nazmar od pradáwných dn
Kácelo jim množstwí obtí;

Na jinau te hwzdu zetel pnu —

K pírod se obrací mj duch,

K mocné bohyni, jenž šírým swtem
Wládnauc, blažeností dáwný dluh

Splácet bude zem této dtem!
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Wít.

Wse, co vve pírod odpoíwá,

Láska Pán lidu swému

K požíwání zwolenérnu

Jako matka dobrá skrýwá.

Jan.

Skrýwá — ach a bude skrýwati,

Dokud marné krwe proléwání

Pro národnost a tu starau wíru

Bude na té zemi trwati.

Wít.

A wšak, pane, wedle mého zdání

Spojeny jsau w pemilostném míru

Wíra, píroda a národnost;

Bda tomu, kdo je rozluuje,

Nebo zákon Pán poskwruje,

Chtje zmait lidstwa welebnost.

Píroda nech swoje plody blahé

Klade na oltáe wlasti drahé;

Národnost i wlast a pírodu

Spojuje u wíry prwodu

Láska wná. — Ano, drahý pane,

Láska angelem se strážným stane

Twým, když wšecko opustí t;

Láska s tebau bude weždy, wšude,

Ona w náru wezme tebe

Jako matka choré dít,

Okem wraucným hledíc w jasné nebe,

W slzách za tebe se modlit bude!

Jan.

Jako rže rdí se twoje twáe,

Z oí twých pak jasná plane záe,

Prsa mocn se ti zhru dmau;
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Wíte — dít s duší angelskau

Nebo — ach ím déle hledím na t,

Tím se jasnj smyslm zjewuje

Angel — dwa — jejíž obraz swat

W tajné srdce skrýši panuje.

Takto stála na matin hrob,

K nebi hledíc slzau lásky žhaucí —
Jejížto hlas w blahoteskné dob
Srdce moje sílil jak kanaucí

Mana nezkonené milosti.

Takto u prosted mých žalostí

We tmách strastí díwka jevvila se,

Tšila m, se mnau truchlila,

Objala m lásky ramenem,

Wkolébajíc pamt do snu zase.

Zmizela mi budaucnost i zem,

Když jsem slzu w lno její lil —
Ano — duch to lásky se mnau byl!

Wít.

Byl, ach byl— a s tebau wn bude!

Jan.

Ty jsi Ludmila — ach neklamalo

Tušení to ducha mého!

Díwko — díwko ! srdce mé t znalo

Od prwního zjewení se twého,

By i oko klamati je chtlo.

Ona jest to, ona, jenžto spla

Ku pomoci duši ! — tak to znlo

Z hlaubí srdce hlasem archangela.

Ludmila.

Ano, Jene! tob ku pomoci

Spla jsem, chtíc tebe z lna noci

Wywésti zas we swatau zá denní

!
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Sstaupila jsem k tob, požehnání

Matky dané na smrtelném loži

Nesauc, skládajíc též prosbu wraueí,

Bysi obrátil se na pokání,

Bysi následowal cesty boží!

Jan.

Bda, bda tomu, jenž se sám

Uwrhnul na onu cestu tmawau!

Zawelf se již smilowání chrám,

Žádná moc ho na stezku již prawau

Newywede!

Ludmila.

Daufej pewn, stále!

Wywede t lásky ruka silná;

Lásky hwzda neomylná,

K spáse wedla pastýe i krále.

Srdce mé též odlesk této záe

Chowá blesk ten, Jene, wyjasní ti

Stny twého hrozného žaláe.

Ano, ano, láska wrn swítí,

By i srdce, swtla nádobu,

Plamen její w popel obrátil,

Wrn swítí až i do hrobu!

Jan.

Kdyby dáwné skutky uchwátil

Plamen swatý nadje to lhawá!

Neznáš, díwko, okow mých tíží,

Jenž m ku osudu hrzy wíží;

Odtrhni, ach odwra ode mne se,

Nebo w propast duch mj lásku nese

!

Ludmila.

Neopustím t!— kde wraucn plane
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Hvvzdy božské záe, propast tmawá

Chrámem jasným hwzdy té se stane!

Jan.

Neopustíš, kdyby ani nebe

Ani zem m nehostila wíce?

Ludmila.

Neopustím! lásky angel tebe

Štítem swaté nadje

Ped smrtící hrzau ukreje!

Jan (na kolena ped ní se wrhna).

Na twau ruku slzící swé líce

Kloním, lásky swatý angele!

Nelekáš se otroka již pekla,

Jehož krevv na tento prsten tekla,

Matky ddictwí to jediné,

Jedem hích sprznné?

Nezawrhneš srdce hrzau jaté,

Nakloníš panenské audy swoje

K prsaum bez útchy swaté?

Ludmila (do nárue mu klesnauc).

Twau jsem na wky — a láska moje

S hrzy swtem pauští se již w boje;

Hwzdu lásky peklo neudusí!

Duchamor (we dweích se objewiw, temným

hlasem).

Zhasnaut musí!
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XI.

Pedešlá komnata,

Noc. Msíc oknem swití ; w twawém kaut plápolá lampa; na stole leží

Janw pláš, klobauk a me.

Ludmila (hlawními dwemi wstupuje).

Hrza páchne z tchto stn;

Pec m pudí dsný sen

Strašnau mocí sem — zde w této síni

Stála jsem— tam w kaut lampy swit

—

A tu klobauk, na nm bílý kyt,

Me a pláš zde — msíc jako nyní

Wyléwaje bledé hrobní záe

Swítil na ztrápené Jana twáe,

Nad jehožto srdcem stonajícím

Krwawá se ruka chwla,

Dýka bleskná w psti tkwla,

Dýka s bodem do prsau míícím.

A tam u dweí, jenž do ložnice

Jeho wedau, matka bledá stála,

Lomíc ruce, kropíc slzau líce

Ku pomoci wolati se zdála

Mne — a sen ten dsný optowal

Dwakráte se duchu mému,

Dwakrát Jitin hlas m wolal

Ku pomoci synu nešastnému!

(K oknu pistaupíc.)

Wšude ticho — msto w šíré dáli

Rozloženo leží klidn, tiše,
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Jakby lesky z bledé luny íše

W sebe wešken živvel zwuku ssály.

A wšak což to znamenám ? — tam w stínu

Slaup postawy dw zakmitly se.

Ejhle! nyní w temnosti té klínu

Jiskry dw a leskot mee rdí se.

Slyš pak, slyš — to brána otwírá se—
Ted se temným hlukem zawela —
Kroky chestí — již již zdá se,

Jakby noha sem se vvláela.

Dsící mj sen — ach, auzkost swírá

Srdce dlaní ledowau

Již se blíží — wždy pak záworau

Wrata chodby upewnny jsau.

(Plnoní hodina bije ; nad plamenem lampy se dw jiskry wyskytnau —
slyšeti jest hluné otwírání wzdálených dweí a blížící se kroky.)

Což to ? — bda ! zámky, záwory

Klesají a dwée w stžeji

Hýbají se bez wší odpory —
Blíží se hluk šlápjí.

Zbudit Jana—— kdyby w potýkání

S wrahy klesnul — nikoli ! ach jemu,

Kletbau hroznau sewenému,

Lhty teba ku pokání —
Žíti musí! — já pak— nuže Pane,

Nech se wle twoje se mnau stane!—
(Lampa zhasne — jiskry krwawau zái wydáwají

)

Což se jiskí tamto w kaut tmawém?

Jsau to oi w hrozném oblieji,

Jenžto blesky kolem lejí—
Ejhle zdá se, jakby tamto w plawém

Swtle dýka tkwla w rudé psti —
Slyš — jak Jitka z hlaubí swých bolestí

Wolá! — Slyším! wle twá se stane;

Dal si lásku — dejž mí sílu Pane!
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(Kwapn ke stolu pikroíc w Janfiw plášE se zahalí, klobaukem hlawu

kryje a meem se ozbrojí.)

Nuže — odw jeho nech m kreje;

W ruce silný Janw me
Podstaupím i dsnau se;

Pro miláka nech se krew má leje!

(Jiskry se co oi w twári Duchamora objewí, jehož mlhawá postawa

na okamžení se zakmitne a u hlawních dwerí zmizí ; w tom se tyto roz-

staupí a knz Martin, w psti nahý me maje, do komnaty wejde.)

Martin.

Angel pomsty hlas wydáwá;

O plnoci pomsta wstáwá,

Aby bodla w prsa ránu

Tomu, jenž se pronewil Pánu!

(Ludmilu w odwu Jana msícem ozáenau zhlídna.)

Hle, tam stojí, jejž má dýka hledá!

W ruce jeho nahý me —
Nuže stan se — nebes lampa bledá

Oswcuje pomsty se!

(Na Ludmilu zbraní dotírá, me jí z pst wyrazí a w bok jí bodne; Lud-

mila na zem klesne.)

Hospodin hle zlomil rám jeho,

Wešel me do srdce newrného!

(Nahlídnuw do twáe zdšen nazpt cauwá.)

Což m šálí lunin lžiwý swit?

Hle, to milowaný jinoch Wi%

Z jehož rány praud se krwe leje —
On to není, jejžto pomsta hledá.

Ha, ha! milce swého ábel kreje—
Bídný wrah jsem a wšak Wítu mému

Slíbiw, že jej k wítznému plesu

Z lna hích mocn povvynesu —
Ejhle, již jsem duši uchwátil

Z draka sluje, jenž swau tlamu
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Do korán jest na ni otwíral;

K spasení jsem mocn obrátil

Tvváe jeho ze tmy wných klam!

Jan (z ložnice swé vvykroí).

Což to za hluk?— hle, zde krew a me —
(Spare Ludmilu.)

Ludmilo! — o Pane na vvýsosti!

Martin (me swuj zdwihna).

Nádobu uchrániw newinnosti

Poínám te pomsty krutau se.

Jan (swého mee se chopiw).

Bídný wrahu, ty jsi w šílenosti

Zrušil obraz nadpozemské cnosti—
Zde— zde odplata jest twoje !

(Na Martina doráží a po krátke'm boji me mu

w srdce wrazí.)

Martin (na zem klesna).

Kalich plný! — skoneny jsau boje —
Bda, bda — jedinau jen ránu—
Tu — již zanecháwám — pomsty pánu!

(Ume.)

Jan (klee u Ludmily).

Ludmilo, o lásky hwzdo blahá!

Což jsi na wždy zhasnauc opustila

Jana swého? — procitni, by drahá

Ústa nadji a wíru lila

W srdce dsnau bauí rozerwané!

Láska angelem se strážným stane

Twým, když wšecko opustí t —
Tak jsi rže bledá, nebes dít,

Tšila m!
15
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Ludmila (oi otwírajíc).

Neopustím tebe,

Jene mj!

Jan.

Ach, ona žije — žije

!

W srdce nadji mi nowau lije

Otewené oí drahých nebe!

Duchumor (u dweí se objewiw).

Ješt nezhasla ta bledá záe,

Šálící m, zchytralého lháe?
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XII.

MLrtwé ticho vv bytu Kutenského,

Jakby wyinelo tam žiwobytí;

Lampa jenom z okna jediného

W noci krwawá co slza swítí.

Nkdy jen se ticho zrušuje.

Starec do sín když wstupuje,

Neb ji opauští a sob stírá

Slzu z oka, wzdechna boln,

Dwére komnaty pak vvoln

Za sebau zawírá.

Mnich to šedý, zbhlý w léení,

Jenž se asem do ložnice bére,

Z nížto jenom zachwní

Temných slow a wzdech wen se dée.

Nyní dwée pootwírá mnich,

Zastawí se, poslauchaje tiše,

Nebo hlasem jemným, slabým dyše

Ludmila te slowa, jakby w nich

Angela dech wanul: „Jene mj,

Tak to zní, sám sebe obtuj

Praudu lásky swaté neskonené!"

„Bojowal jsi, nebohý mj Jene—
A wšak kroky twoje po bojišti

Krwawém a slávvy na bludišti

Prowázel duch wných omyl

;

Pi skutcích pak swatých srdce jen,

15*
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Jež neprzní hích dsný sen,

Blahého mž míti podílu."

„Wíru, lásku k wlasti, statenost,

Spojte w národnost, w tu swatau cnost,

Welebíce twrce wšehomíra,

Jenž tím sláwu národm otwírá."

„Nestrachuj se pírody! Jen wrazi

Obraz dcery této nebes kazí.

Ejhle! píroda co swatá knín

Zwe twj národ w chrámu swého sín;

Národ twj, jenž oltá obstupuje,

Knín zdrojem swatým pokropuje,

Aby kwty wzdlanosti skwlé

Oblažily lidstwo osielé."

„eský národ silau ducha swého,

Až se swlekne z raucha krwawého,

Sebe poznaw prapor rozwije,

K sob strhne plamen s nebes bán,

Aby wedlé dopuštní Pán

Oswcowal luhy Sláwie! —
Držte lampu, bratí! nech se tese

Ruka— nech i w tuhém boji

Stely tmawé kolem wás se rojí:

Láska sílu, štstí, sláwu nese!"

„Daufej w lásku, která srdce wíže,

W lásku, odlesk milosti té swaté,

W bolesti a hoi zapoaté,

Daufej w lásku pod znamením kíže!"

A tu dsné, bolestné stonání

W tiché komnat se ozwalo,

Jakby peklo krpje daufání

Nešastníku z prsau wyrwalo.
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Opt libý hlas a lichá slowa;

Mnich swau hlawu kloní níž a níž,

Jakby sehnula ji bol tíž;

Ruce sepna, tiché slze roní,

Poslauchaje w zbožném wytržení,

Jak se w posledním již dechu chwni

K híšníkowi angel lásky kloní. — —

Sedmého wšak dne, když s nebes íše

Praudy swtla ranního se lily,

Ejhle! dwée ložnice se tiše

W stžejích swých rozstaupily;

W komnat pak obraz zraky zhlednau,

Pi nmž srdce trne, tvváe blednau.

Panna w bílém rauše na swém loži

Jako angel bledý odpocíwá —
Ludmila to, jižto posel boží

Po hrdinském, tuhém boji

Tichým smrti perutím pikrýwá.

U mrtwoly hlawy Jan pak stojí,

Zaatau pst tiskne k srdci svvému,

Pak ji zdwihne k oku wyhaslému —
Nemž slzet, nemž wzdychat wíce;

Nyní kloní k Ludmile swé líce,

Jakby zpytowat chtl dechu wání
?

Aneb slýchat, zdali slowo blahé

Wyplyne z úst díwky drahé

W tichaunkém rtu pohýbání;

Níž a níže k ní se chýlí,

Jakby duše nowé síly

Nadje a wíry zái

W sebe ssála z mrtwých twáí

;

A te na sepiaté ruce,

W nichžto kížek s lilií se skwí,

Tiskne ústa horce, prudce —
A tu slza w oku se mu rdí.
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XIII.

Tam kde eská zem se zawírá,

Šumawa swau ízu, z erných bor

Tkanau, welebn prostírá

Pes rozsáhlau dolinu a horu.

Na nejwyšší wrch eských báni

njí žulowí tam welikáni,

Jako pst obrowské se pnaucí

Na wrahy se pes meze hrnaucí.

—

Pautník stojí na wýstupku skály

W sukni šeré, deštm rozedrané,

Bolestn te jeho oko plane

Po milostn ozáené dáli.

Skwí se eská zem, jakby plný

Krásy praud se walil prostorem;

Praud ten rudozlatý rdí se wšady,

Líbá tamo wrch modrých wlny,

Zlatí jasn tmawých bor lem,

Protkáwá zde ržowými lesky

Luhy zelené a kwtné sady,

Zawítaje tamto k stínm lesa

Klade míle odlesk swj nebeský

Na potoky, jezera a plesa.

„Tob, rže skwostná, moje wlasti,

Mluwí pautník, chtl jsem wydobyti

Sláwu— já, já, jehož žiwobytí

Bludem ohawným a dsnau strastí

Bylo sprznno a rozerwáno!

Odpus, odpus, drahá otcw zem
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Bídníku! — ach, nyní swítí se mne

Hwzdau lásky probuzené ráno!

Zem krásná, dcero lásky Pán,

Tebe duch jen wnau láskau jatý,

Wywolený, požehnaný, swatý,

Wznese na oslavvy bán.

Bda — bda — moje poínání

Bylo drzé nebi se rauhání!

Proež noha híchm propadlého

Nedotkne se pdy této wíce;

Rtem se dotýkám jen swceného

Lemu wlasti— za sebau pak duhu

Nadje již nechaw, híšné líce

Obracuji k západnímu luhu!"

Jan se k zemi vvrhne, skály nahé

Chwjícím se ústem wraucn tkne se,

Wstáwá — jednau ješt na ty drahé

Luhy hledí — a již noha nese

Nešastného do ciziny chladné,

Kam se láska k Sláwii newtrausí,

Kde se mee nepátelské brausí,

Ratolest kde Sláwské sláwy vvadne.

Po západním hory boku kráí

Dol — te hle, když se k boru hnul,

W cest se mu strašný saudruh pnul

W rudém rauchu, jemuž w oku

Dwé krwawých jisker se otáí.

„Zastaw, mluwí, milý Jene, krok
Umdlených, pej pak již oddechnutí

Tlu swému; wím, co tebe rmútí;

A wšak stará zkušenost již uí,

Že když ducha strast a žalost muí,

Teba innosti a práce pilné,

By si srdce klidu wydobylo,
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Dkaz dadauc powahy swé silné

W slzách sílu nuzn neztopilo.

Jan.

Pro se we sluch slowa twoje trau?

Wz, že wíce w srdce newniknau!

Duchamor.

Newnikne to tužebné wolání

Weškerého lidu Slovvanského

O budaucí blahy pstowání

Do srdce již twého rozmarného?

K skutkm, Jene, pistup s chutí,

Na luhách tam eských otevvru ti

Zkamenlých les tajné sklady,

Ježto roztopiwše etné ady

Hluných dílen, obchod skwlý,

Tím pak zlata hojnost echm dají;

Otewru ti dále obor celý

Stroj newídaných, w nichž se tají

lowenstwa mohutnost a síla,

Duch, pronikna páru, vvtry, wody,

Wykoná ohromná, wná díla,

Kterýmž weškeré se pronárody

Budau koiti! Nech již, mj Jene,

Osud písný nocí tmawau

Budaucí twj žiwot žene —
Druhý žiwot ješt budeš žíti

Na zemi, neb swtem bude jméno

Jana Kutenského welebeno

;

Sláwa twá se wn bude skwíti!

Jan.

Já a sláwa— ty a dobrodiní

!

Kde twj stín se kmitne, tam již klesá

Hwzda blahosti a peklo plesá;
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Odstup— odstup! znám twj auel nyní!

Ano, duchu bídy, jewí se mi

ábelský ten zámr w slowu twém:

lowcenstwo k hmotu, k pauhé zemi

Pipautat chceš leskným okovvem,

Aby lidstvvo, juko wos roje

Aneb tlupa bobr, vvtipem swým,

Wýhost dadauc wzorm welebným,

Robilo jen skwlé jizby swoje,

By jen o hmot bídný peowalo,

Tím se též i zwi podobalo

!

Proež odstup, neb twj auel znám,

Rozum svvj ti wíce nepoddám!

Duchamor.

iješ nco ? Nuže, brachu, wz,

Že se nekoil ti satanáš,

Bysi do pasti mu pauze wlez';

Nestrojíwám takowauto híku
K wli lecjakému doktoíku,

Jak ty s mnohými se domníwáš;

Chystalf jsem si wznešenjší ples:

Láska zbrklá k twému pokolení

Mla práw býti základem

Zkázy jeho — tys byl nástrojem

K zámru jen mého prowedení!

Kdybys, poznaw rány lidu twému

Wírau zaiaté a národnosti^

Sehnul šíji kmenu Slowanskému.

By se klanl hmotu welebnosti:

Tu by se mnau dábelský sbor wýskal.

Neboi slaivné wítzstwí bych získal;

Tenkrát peklo welký hod ivyzwání,

Když se lowcenstwo k hmotu sklání!

!

Ty jsi ples ten zkazil, mrzký blude —
Wšak co není dnes, snad zítra bude!
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Promrzele, kam chceš nyní nésti

Platiwý swj pohled?

Jan.

Cestu klestí

Pokora a žalost;— kam pohíchu

Piwedau m pebídného,

Newím!

Duchamor.

Ha, ha! oprawdu, tof k smíchu!

Ejhle wlka deštm spláknutého,

Jenžto na pokání te se dal,

Putuje tu blázen k lazebníku

S prosbau, by mu zuby wylámal!

Jan.

Odstup ode mne již, odporníku!

Duchamor.

Tedy z cesty chceš se wyboiti,

Jaksi pokradmo se wytociti

Z pauta mého? Ejhle, pohled jen,

Zpozdilý mj milce, na prsten

Swj, wšak díwe wyti sob zrak,

Bysi spatil krwawý mj znak!

Jan.

Bda, znám jej a pedobe wím,

Že jsem zkazil duši, že jsem twým—
A wšak jinam obracím swé líce:

Sleduj m neb nesleduj,

Wzdal se aneb pi mn stj—
S tebau nejednám již wíce!

Mne ted bolest, žalné lkáni

Wede cestau pokory
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Pres doly a pes hory

Do ciziny ku pokání!

Duchamor (za ruku Jana chop).

Ty jsi, brachu, mj!

(Wlee ho na kraj hluboké propasti.)

Hle, pod tebau

Otwírá se propast, jejíž dna

Zrak se nedotýká. —
(Ohromný kámen do propasti mee.)

W nesinírnau

Hlaubi— slyš! jak skála metaná

Te se dwa — ti — tyrykrát odráží

Od žulowých stn — a jeden tluk

Ješt — poslední te temný zvvuk —
Dopadl dna kámen ! Nuže táži

Se t, Jene, zdali tamto kosti

Rozdrobené složit chceš w té dob,

Aneb žíti se mnau w rozkošnosti

Ješt osm let —

Jmi.

Radj w hrob,

Nežli w ln híchplných ples!

Proež, jestli tob moc jest dána

Nad živvotem mým : dle wle Pána

Nejwyššího sta se; trest swj nesu

W pokoe — wždyf láska swatá, wrná

Pimlauwá se za mne — a kde plane

Záe milosti, tam propast erná

Jasným chrámem hwzdy té sestáné! —

Od Jana odstaupí zkázy duch,

Zawe, až se chwje zem kruh;

Dech úst jeho Šumawau zatásá,

Rauhání pak do oblohy hlásá,
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Sype kolem sebe blesky,

Z ledwin zem balwany wen ryje,

Zhru letí, hwozdy za ním hoí,

Zem boky skalami te bije,

Z hrdel dsných echtá hromu tesky,

Až se pod ním les a skály boí. —
Jan pak dsnau bauí neustále

Spchá pes hory a doly dále.
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XIV.

Hledal sláwu a te hledá chýši,

Kdeby klidn hlawu položil,

Hledá swtu odlauenau skrýši,

W nížby slzu wných žal lil.

Když jej cesta wedlé chrámu wede,

Zastawí se podál, líce bledé

K zemi klon w prsa swá se bije,

Rukau lednau slzu horkau kryje;

A když služba Pán se wyzwání,

Tajná, swatá hrza brání

Nešastníku krwí zapsanému

Pristaupiti k místu posvvátnému.

Kráí swtem pautník opuštný,

Z lna lowcenstvva wywržený

;

W lesích blaudí, w slujích lože stele,

S kwítkami a potkem rozprávví

O milence drahé, pohebené

;

Když pak hlasy baure rozbujnné

Hnaly mrana pes pohoí ela,

Dsná slowa o bludišti sláwy

Ze rt Jana w lno wichru znla.

A tak za jarního jitra sedí

Pod wysokým dubem na pokraji

Lesa, nnutným okem dol hledí

W údolí to kvvtné, w nmžto hrají

Wlny modré Rýna mohutného

S erwánky, jenž jako ústa žhaucí

Jitra s nebe seslaného
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Líbají tam hladinu planaucí.

Kolem pnau se k nebi nahé skály,

A wšak mlha prostírá se w dáli.

„Rok uplynul, Jan tu šepce temn,

Co jsi, hwzdo lásky, zhasnula:

Rok uplynul, co ta tinavvá zem
Náruí t chladnau zatknula

;

Tam wšak žiješ, tam kde swaté ráno

Zlaté záe lije po nebesku

Kdyby mn ach bylo páno,

Abych na perutích ranních lesk

K tob letl, tamto ku wnosti —
Kdež wšak wnost moje? — Nesleduj

Stopy dáwných skutk, duchu mj,

Nebo wedau k hrozné budaucnosti! — a

Wywolaw to, líce póukrýwá,

Po chwíli pak opt z prsu swého

Hadem hrzy spautaného

Slowa žalostná wylíwá:

„Srdce w prsau jako rakew tíží,

W nížto polomrtwý powzdycháwá —
Nemž umít— smrt se wn blíží,

W náru bere je i ponecháwá,

By s ním mohla déle, hrozn hráti,

Pedse jiskru žiwota w nm spáti —
Pamt žití minulého

Kam jsi blahé skryla hlasy,

Slowa ducha angelského,

Slowa prawdy, slowa spásy

O nadji, wíe, smilowání?

Který cherub w srdci mém

erwem wným zhlodaném

Ddictwí to swaté chrání?—
Ano — ano — tak ta slowa znla,
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Takto z úst mé Ludmily se chwéla

:

Trp a doufej — jitra na uswit

Wné smilowání uzdrawí t!
Ach kde jitro —kde jest moje ráno?!"

Tu jak božskau mocí wywoláno,

Nad horu wystaupí slunce Pán —
Mlha prchá— aj! a zlaté bán
Msta porýnského w jasné dáli

Sluncem slawn ozáené stály.

Jan tu w kwapném srdce chwní

Zdwihna zhru ruce spiaté,

Zwolá w zbožném wytržení

:

„Ejhle, tam m wolá swllo swaté!"
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XV.

Z wže dómu Mohuského

Temným zwukem plnoc bije,

Hlahol hlasu truchliwého

Po tichém se mst lije, -

Umírajíc w nmé dáli

;

Posledním swým dechem tiše

Zalétáwá do wzdálené chýše,

Jenž se zdwihá u porýnské skály.

Po swtnici chýše chudobné

Blaudí lampy swit, co bledý duch,

Zhasíná te, te se zhru pne,

Jasn blesknauc do té iré noci,

Tmu zahání kauzedlnau mocí

Za ten jasn ozáený kruh,

W kterém stl se skrowný zjewuje,

Na nm knihy, pera, pergameny;

Na listech pak skwlých barew ctny

Oko zpytující spatuje.

Zraky wšak, jenž po tch listech wedly

Ruku, spánek tichý zawírá —
Písa usnul, maje sklonnau

Hlawu bledau, žalem ztrápenau.

Blahý sen mu ráje odkrýwá,

Nebo pousmání rtoma hra,

Usmání, ach cizinec úst bledých,

Jako na sewerních wných ledích

Kwtná wtew májowá.

We snách spatí milenky rumnce,

Oci modré, swatau záí zaté,
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W prstencích pak kadee ty zlaté,

Na kadei z bílých rží wnce.

Cherub krásný wstaupil na nebesa,

Kišfálowý kalich w rukau nesa

:

„Jene, láskau wénau jest mi páno,

Zvvolá angel, bych ti objewila.

Ze se k tob, k národu i tvvému

Milost Pán naklonila.

Ejhle hvvzdy, zwstující ráno!"

A tu angelowi nebeskému

Z kalicha se hwzdy jasné lily,

Jenžto u wnec se wplítajíce,

W skwlé písmeny se promnily,

Slowa tato skládajíce

:

„ekl Buh : Bud swtlo — bylo swtlo!"

A te teny zas se rozletly,

Jiné, jako jiskry padajíce,

Knim se linau, a již jasn kwtlo

Nowé písmo w snhobílé blán

:

„Swtlo nad národem — wle Pán!"

Litery pak z rozohnlé lávvy

Tajná moc již takto rozstawila:

„Swtlo wede z Labyrintu sláwy!"

Opt jinak znjí teny rudé:

„Swtlo, ne me sláwu wydobude /"

Jasnj slowa swítí, zhru planau,

Hlasy angelské pak lib wanau

Kolem spícího te s nebes bán

:

„ekl Bh: Bud swtlo— bylo swtlo —

Swtlo nad národem wle Pán!"
A te sbor angelský jemn zpíwá:

„Swtlo wede z Labyrintu sláwy.,

Swtlo, ne me sláwu wydobýwá!*

Sady, bywše takto proneseny,

Na nesíslných se listech skwély

16
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Po obloze, jsauce oswíceny

Hwzdau swatau; te se rozletly

Prowázeny zwukem swatých kr:
„Leite k dolinám a leite zhru,

Leite tam, kde srdce lidské bije:

S wámi swtlo, s wámi sláwa žije!"

Jan tu ze sna swého procitnul,

Lampa zhasla— do tmy iré pnul

Oko rozílené záí jasnau;

A wšak zdá se jemu, jakby w tmawé

Pd posud tkwly teny žhawé:

Tu se w switu libém wyskytují,

Sem te zalétají a tam hasnau,

Tady pak se skwlé optují;

Slyší' blahých zwuk zawítání:

„ Konej, co jsi widl, Jene mj,
Ducha swého swtlu obtuj,

Bysi dosel swtla smilowání !"

Zhasly teny— utichl již hlas,

Kolem Jana noc se klade zas,

Aj, tu wstane w mysli roznícený,

K stolci nebeskému zdwihna twái,

Tam kde hwzdic nesíslné teny

W swaté welebnosti záí.

„Konej, co jsi widl — ducha swého

Swtlu obtuj!" tak mluwí tiše, .

Hled pewným okem w hwzdné íše;

Hledí dlauho w duchu rozjímaje,

Hlaub a hlaubj w myšlénku se topí.

A již zoe po nebi se lije,

Hwzdy hasnau— odleskem swým kropí

erwánky již nízké jizby stny,

Stl a na nm pergamen a ctny.

A tu zwolá Jan: „Hle, jitro swítá
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Také w mysli mé, a blahé swtlo

I w mém duchu jasn powykwtlo,

Duše wraucn jiskru swatau wítá."

Pozdwihna te skvvlé pergameny,

ítá jasným hlasem tyto teny:

Et dixit Deus: fiat lux et erat lux!

Nyní k nebi wywolal:

„Ty jsi dkaz swaté moci dal,

Wný na wýsostech Pane,

Zwoliw za nádobu swtla swého

Ducha mého nocí zklíeného;

Nech se wle wšemohaucí stane!

Ano wykonám, co kázal sen:

Litera bu pewná, wšak nicmén

Žiwot sterý dán bud každé ten;

A jak we snách písmeny ty jasné

W nowém wždy a w nowém skupení

Skládaly to swaté wyrení,

Wolajíce k dráze swtospasné

:

Tak chci z liter desky sestawiti,

Sestawené barvvau tmawau krýti,

Na nesíslné pak bílé blánky

Wtisknaut tyto mocné ducha známky,

By se w hojném potu slowa, sady,

Knihy, rozumu a wtipu sklady,

By se myšlénky tak rozletly

Po swté — jak we snách hlasy ply

W angel nebeských kru:

Lete k dolinám a lete zhru,

Lete tam, kde srdce lidské bije,

S wámi swtlo — s wámí sláwa žije!

Ano, ano, rozumím te tob,

Lásky cherube mj skwlý

!

Hlasm rozumím, jež w této dob
Kolem Jana twého sladce ply!

Ejhle, we wzdálené wlasti drahé

16"
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Rozjiskí se též to swtlo blahé!

Nastanau ti, eská wlasti moje,

Duch jasných se tmau staraa boje -

Tiché boje o národní blahu —
Swtla blesky, mee tyto smlé,

Proklestí pak tob k hwzd skwlé,

K hwzd Sláwské welebnosti dráhu!
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XVI.

Uplynul rok opt — a již jméno

Knihpísae, jenžto z ciziny

Piputowal w Rýnské krajiny,

Známo, welebeno, též i kleno

;

Nebo diwným, tajným zpsobem

Pod rukau se knihy množí jemu;

Zdali swrchowaným rozumem

Diwy twoí, aneb duchu zlému

Jan ten Kutnohorský dkuje

Umní, jež tajn pstuje

S towaryšem cizím jediným,

Nelze poznat wtipem zosteným.

Wecer tichý; Jan pak we swém bytu

Umdlen, utrmácen prací sed,

Na swá díla, skwjící-se w switu

Lampy jasné, blahým okem hled,

Mluwí: „Padesáte wytištní

Jewí se tu poswátného tení,

Jenžto myšlénce té pwod dalo,

Ohniskem se nowých swtel stalo!

K bratím Slowanským chci nésti zpráwy

O tom swtle, jenž se w písm skrýwá,

By je wedlo z Labyrintu sláwy:

Swtlo, ne me sláwu wydobýwá!

Blaudil jsem já poli na krwawém,

Po bludišti swtských wášní tmawém,

Hledaje welebné sláwy chrám —
Ejhle, chrám ted swHla otvírám!"
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„„Otwíráš a oteweš i sob
Sláwy bránu, newdný mj Jene!

Zpome si wšak, když w budaucí dob
Jméno twoje welebené

Wzíwat bude národ wšech hlas,

Že tam Hymelajském na hebenu

Nauil t znáti liter cenu

Nejprwé twj wolný sluha — as!""

Tento hlas se z kautu jizby bral,

Kam se lampy swit již nedodral;

Tamto krwawým se leskem záí

Zraky dsné w Duchamora twái.

Jan pak blíže k nepíteli kroí,

Pewn hled w hrzy wné oi

Zwolá: „Nech již swtlo nowé zhasne,

Ty když pwodem jsi jeho byl;

Nemohlo by zdárné být a spasné,

Co bych z lna híchu wydobyl!"

„„A pec mluwíš, wece strašný druh,

Že prý wydobude swtla duch,

Ukrytý w tch liter mocném háwu,

Slowanstwu i tob wnau sláwu!" 44

„Jen když osud lidu Slowanskho

Kryje sláwa skwlým perutím,

Zwolá Jan a twáe jeho rdí se,

Nech pak jako popel rozpráší se

Sláwa má i powst jména mého !"

Duchamor.

Nic nezískáš blbým cnstkástwím

;

Slowa twá jsau slowa choroby]

Pomni, brachu, že jsi brancem mým

;

Na prsten hled, tam íwé poroby

Swítí posud dkaz krwawý!
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Jan.

W srdci pak se mocná hwzda skwí,

Hwzda ta jest wle ducha mého!

Sáhni na mne, tob propadlého;

A wšak wle má ti nepodléhá wíce!

Jako wze we tmavvém žalái,

Zdwihna zhru ruce kowem spiaté

Welebí a wzíwá swtla zái,

By i wdl, že již newykroí

Nikdy, nikdy na to swtlo swaté

:

Tak já ze tmy zdwihám k swtlu oi.

Nechf již zchwátí duši dsná noc,

Jen když hájí swtowládná moc

Národ mj, jejž dechem posledním

Z hlaubí srdce swého welebím

!

Duchamor.

Šwarná slowa ! Ha, ha ! bídné dcko,

Tím zadáwáš podlau myslí wšecko,

Co by ten twj národ oslawilo;

Nebo slyš, já wolám kletbu nyní

Na Slowanw wešken pronárod:

Wynález twj, Sláwské mysli plod,

Piwlastní si národowé jiní,

A co eským duchem wykonáno,

Bude w koist cizím sokm dáno;

Na století, jako polní tráwa,

Swadne echw dáwnowká sláwa!

Dosawad jen tupá surowost

Slowanský twj národ sužowala:

Nyní wz, že pekla wná zlost

Jiných zloby žiwl na wás štwala:

Wzdlancem se bude nazýwati

Ten, jenž wtip a schopnost k zwelebení,

Práwo k mrawnímu i ušlechtní

Urputn wárn bude upírati —
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Slowan, národ wšech powrhel.

Ani stínem lidské wzdlanosti

Nesmí slauti — tomu bda, žel,

Kdoby piwlastnil mu jakých cností!

Nic wám neprospje bažení

Po welebné sláwy ratolesti —
K zášti, han nech wám cestu klestí

Cnost a wda; ano odtržení

Od zákon wných bude slauti

U sauseda wtipem proslulého,

Zástupy když lidu Slowanského

K trnu wzdlanosti budau lnauti

!

Rozdrcené, na cti rozerwané,

Záští národ Ewropských štwané

Sláwské pokolení w ln swém,

Nesworností zhlodaném,

Nejpodlejší wrahy zplodí,

Kteí o šat matky zkatowané

Kostkau pekelnau si hodí!

Jan.

< Odstup, duchu! — dost, o dosti!

Duchamor (w celé swé hrze se objewí a

k Janowi pistaupí).

Kletbau pekla sláwu Sláwy zboíš,

Jestli se mi opt nepokoíš!

Jan.

Nepokoím se ti wíce,

Smrti stín nech radj moje líce

Zakryje

!

Duchamor (ruku po Janowi wztáhne a letito

na zem klesne).
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Slyš— tu znjí wkol libé hlasy :

„Nad tebau wychází hwzda spásy!"

Zmizelf wrah— a w mráku plawém

Postawy dvv nad Janem se zjevví:

Prwní twá to pemilostné dwy,

Druhá matky Jitky, jenžto w blahém

Pousmání k synu kloní

Líce swé a slzu jasnau roní

Na sepiaté ruce Jana swého;

A tu milostné usmání

Jako sn nebeských zahrávvání

Leje se po jeho twári —
Prsten ejhle jako hwzda záí,

Nebof matka slzau jedinau

Zahladila skwrnu pekelnau.

Díwka líbe šepce : „Prawdy ráno

Wyjde— k swtlu bude powoláno,

Z lna swtla vvného co wstáwá —
Swatá láska w tomto políbení

Tob, Jene, dkaz wykaupení,

Znowunarození nyní dáwá."

Ludmila te ústa políbila

Jeho, zwolajíc: „O Jene mj,

Wcná láska tebe wykaupila

Láska tvykaupl téz národ twj!~

Tážete se, zda-li na tom swt
Lásky wykaupenec procitnul,

Aneb smrti angel, tiše let,

Srdce Jana k sob piwinul?

Kdož to powí! Báse wyprawuje

Jenom lehce prchající sen,
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Noc pak mizí — nastáwá již den,

W moe swtla sen se potopuje.

Potopil se a jen zpomínání

Na obrazy zhaslé zstáwá;

Nyní po zkoneném klokotání

Struna ohlas písn wydáwá,

Chwjící~se šepce tiše, jemn:

Ejhle odlesk dj eské zem!
Nastane wám bojowání nowé,

Nowých nepátel se zdwihá roj,

Swaté myšlénky wšak hrdirjowé

S hmotem bujným ponau krutý boj

;

A wšak bitwy krwawé a see

Neotewrau blaženosti chrám:

Wzte, že jen swtla bleskné mee
Wydobudau wnau slávou wám!
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Poznamenání.

Oddl e ni p r w n t.

II.

Str. 9. Známe Ulissa již podwodného.

Když po mnoholeté bauíi Husitské roku 1436 páni zemští, rytístwo

a Pražané s jinými msty císae Zikmunda za krále a pána swého byli

pijali, tu jedin obec msta Hradce Králowé, jejíž wudcowé byli knz
Ambrož a býwalý mnich Zdislaw z Riídnice, tomu na odpor stála, nazýwa-

jíc Zikmunda Ulissem podwodným, jenžto pknými slowy slibuje a wšak

klam a lest w mysli chowá.

III.

„Potom w úterý po Wšech Swatých z rozkázanie ciesarowa pan

Kostka s Pardusem pitáhli k mstu Hradci do wsi Wysoké wojensky s

wozy s jedné strany, a Diwiš s druhé strany ležal w Plaících a pan Hla-

wá ležal w Wranow. A tehdy Zdislaw mnich s swými žoldnéri prwý

súmrak noci na stedu jdu pškami na wojsko Kostkowo a Pardusowo, a

shledniíc je, i udeí jim do wozuow , a zapálí jim búdy a samého pána

Kostku tu u Wysoké zabijí a jiné ztepú a zjímají a jiní se rozprchnu." —
Staí letop. str. 97.

Samo sebau se rozumí, že auastenstwí Jana Kutenskeho pi noní

této bitw jest pauhým básníka wýtworem.

IV.

Str. 22. Pod Wšerubem Pražským hospodail.

Pražané zwolili jsau I. 142 2 Jakuba Wšeruba, mšana Pražského,

za nejwyššího mincmistra na Horách Kutných, kterýžto až do roku 1437
w tomto auad se zachowal.
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VI.

Str. 34. Alchymisté wyhledáwali látku w pírod ukrytau, jejímžto

psobením by netoliko sprosté kowy w zlato aneb stíbro se promnily,

nýbrž která by i tu mocnost do sebe mla, aby žiwot lidský na nkolik

století prodlaužila. Tato pežádaucí látka, po níž se mudrcowé stedního

wku tak náružiw pachtili, rozmanitá pojmenowání obdržela we spisech

alchymistu , na p. : kámen mudrcuw, welké magisterium, woda, rosa a

koen žiwota, mrak, z nhož zlato a žiwot prší, erwený lew, wný
drak, matka, Ewa, Wenuše swta atd. Nkteré z takowýchto názwu ka-

mene mudrcuw kladau se zde Duchamorowi do ust.

IX.

Str. 50. Ejhle! tof jsau Alanowa-

Ab Insulis známá slowa.

Alanus z Rysselu (ab Insulis), msta we Flandích ležícího , žil we
XII. století a ueností swau takowé wážnosti sob získal, že názwem

Doctor universalis poctn byl. Bylf pak mnichem ádu Cistercienského

w Clairveaux a pozdji stal se biskupem Auxe^ským. A wšak biskupstwí

opustiw, do Clairveaux se nawrátil, kdež složiw welký poet uených

spisu, žiwot swuj dokonal. spisu jeho Anteclaudianus, z nhož eský
Alan puwod wzal, wiz Wýbor z lit. eské I. díl, str. 790.

Str. 51. Atomy to byly, skládající

Prapoátky wšechnch tles swta.

Epihur, filosof Atický, uil, že wšechna tla složena jsau z pe-
drobných ástek, které w menší ásteky dliti již nelze. Tyto prahmoty

nazwal Epikur atomy, z nichžto prý lehejší do wýsosti se nesau, a tžší

dolu klesají, tím hmotnjší tlesa twoíce. Z takowýchto celý swt slo-

žen jest wedlé nauky Epikurowy, která se we spisech Diogena Laertia a

w básni Lukretia „de rerum nátura" zachowala.

Str. 52. — — slunce — to že jist

Zdrojem jesti wšeho žiwobytí.

Kleanthes Assos'ký, jeden z nejznamenitjších filosofii Stoických,

wyuowal, že jest slunce duší swta a zdrojem swtoplodné moci. Týž

mudec pirownáwal zpsob rozplozowání se žiwotu plamenu swíce, z n-
hož se jiné opt swíce rozžehují a swítí bez umenšení puwodního plamene.

Str. 52. Kterak Heraklitus prawí byste:
Žiwot jesti neustálé hnutí.

Dilwtipný mudrc Efeský, Heraklitus, ml za to, že w neustálém

pechodu býti do nebýti žiwot weškerý pozustáwá, a že wše, co žije,

we wném toku ili pohybowání se nalézá.
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Str. 53. A wšak Dunus Skotus wyswétluje,

Kterak wšehomíra sauzwukem,

nmž Pythagoras wypravvuje,

Nebesa se ídí též i zem.

Duns Skotus. puwodce školy formalistuw, žil na zaátku XIV.

století, a za piíinau ostrého wtipu swého Doctor subtilis nazwán jest.

Mezi jinými též dokazowal, že swt harmonií ili sauzwukem wšech ne-

beských tl mezi sebau we swé míre se udržuje.

Pythagoras uil, že deset nebeských kruhu celý stwoiený swt
skládá, jehožto pewným stedkem zem naše jest. Tito nebeští kruhowé,

dokládal dále, mezi sebau zákony mathematickými a harmonickými lak spo-

jeni jsau, že nkteí z nich wysoké, jiní pak hluboké hlasy w sauzwuku

wšehomíra wydáwají, tworíce tím swtolíru desíti strunami potažeuau.

Str. 53. Sauzwuk, slunce, wšehomíra dech,

Sefirot — a nic jiného není!

Wedlé dáwného uení knih tajné maudrosti židowské (kabbala) berau

wšechny wci puwod swuj we wném prazdroji, totiž w moci božské,

nížto wzniky wšech bytností rozmanitými otwory, sefiroty nazwanými,

na wlnách swtla k zemi plynau. Uení toto erpáno jest nejwíce ze spisu

Pythagora, Platona a z uení o Aeonech starých gnostikuw.

Str. 54. Wždyf to etl w spisech Stagirity.

Aristoteles narodil se wStagie, mst Macedonském, proež i

jméno Stagirity obdržel.

Str. 61. We spisech i Jana Mandevilli,

Nebo w knihách Martiniana.

Jana Mandevilli rytíe z Euglantu cesta po swt byla w prwní

polowici XV. století z nminy Otty z Daymarku peložena do eštiny

Wawrincem z Brezowé. Wiz Juugm. hist. lit. eské, str. 52.

Martimiani nebo lépe Martiniani kronika proto se tak nazýwá, že

na díle wzata jest z píbhu Martina Polona. Nejwtší ást té kroniky skrze

Beneše z Hoowic peložena jest do eštiny z nmecké, kterauž sepsal Ja-

kub Twinger z Konigshofu w Štrasburku r. 1380. Wiz Jungm. hist. lit. . 48.

Str. (ii. Škoda, že pan Flaška sám
Takých zpw nezanechal nám!

O wýteném a w djích zem eské znamenit wynikajícím pánu

eském p. Flašhowi z Rychmburka podáwá zpráwy Wýbor z lit.

eské I. 839, kdež se i hojné wýjimky z básní jeho nalézají.
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Str. 61. Solofernus též i Belial,

Barlaam i Alexander král,

Tandariš a o Tristramu básn atd.

Solofernus , aneb žiwot Adamííw, román duchowní, w polowici

XV. století z latinského jazyka do eštiny peložený.

Belial, podobného obsahu jako Solofernus, též z latiny w XV. sto-

letí peložený. Wiz Jungra. hist. lit. . 14 6.

Barlaam, z latiny do eštiny uwedený román duchowní, jehož ti-

tul jest : Rze o jednom kralowiczi jménem Jozafat. Jungm. hist. lit. . 145.

O Alexandreid , wýborné, z prwní polowice XIV. století po-

cházející epické básni nalézáme zpráwy a wýjimky we Wýboru z lit.

eské I. 13 5.

TandariŠ, rytíská historie z asu krále Artuše w rýmech, jižto

W. Hanka wydal we Star. Ski. V.

Tristram, báse romantická, welmi utšená, w prwní polowici

XV. století do eštiny uwedená , wiz Starob, sklad. V. Srown. Wýbor
z lit. . I. str. 803.

Str. 63. — — — welebírn

Dalemila ráznau kroniku.

Obšírných zpráw o této rymowané kronice eské erpati lze z Wý-
boru z lit. . I. 83.

Str. 74. Za to Tkadleka si welmi chwálím.

Ludwík Tkadlecek a milenka jeho Adlika žiwi byli w druhé

polowici XIV. wku u dwora owdowlé císaowny Alžbty we Hradci

Králowé. Byla Adlika krása wku swého, pro kteraužto, když se za ji-

ného prowdala, Tkadleek hoekowání swé poal a milenku swau zwnil

w rozmlauwání mezi Žalobníkem a Neštstím. Tištn pod jménem : Staro-

bylá skládanie, památka XIV. wku od W. Hanky.

Str. 74. Prwního to strie oba

a pozdji:

Druhého stryna Hodawa

jsau werše, wyaté ze známého Mastikáe, diwadelní hry z poátku

XIV. století pocházející, která se w opraweném wydání we Wýboru

z lit. . I. str. 66 — 82 nalézá.

XIV.

„Diwný bh wtrw" atd. Tyto a pozdji položené ádky: „U

pirození našem již porušeném" atd. wyaty jsau z rozmluw ná-
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božných Tomy ze Štítného. Obšírné zpráwy o spisech Štítného, ,,jejž.

ušlechtilý wlastenecký smysl, duch nábožný, jasný rozum, hojné známosti

a jadrný, hebký i jemný jazyk w elo wšech spisowatelu národních ono-

ho wku stawí", nalézáme we Wýb. z lit. . I.

XV.

Str. 113. Aneb Lada, bohyn milosti

Kolébá tam Lela, lásky bžka.

Lada starým Slowanum totéž byla. co Žiwa, totiž bohyn lásky

swtoplozí. (Srown. £>anuící}, bte ÍBtjTenfcfyafr í>eé <&{axoi)d)tn tyly-

íbué, ©. 345.)

Lei a Polel ,
jména bohu, jenž w staroslowanských zpwích se

asto ozýwají. (Srown. Piešni ludu ruskiego w Galicyi, Ž. Pauli. str. l(i.

Zpiewánky od Kollára, str. 397.) Wedlé domnní nowjších zpytatel

Slowanského bájeslowí byli Lei a Polel synowé Lady.

Str. 114. Wštba Rusalek m polekala.

Rusalky byly bohyn wod, jmenowit rek a potokíw. Rusalkách

wiz wýtený lánek od J. P. Šafaríka w asopisu esk. Museum r. 1833,
kdežto na str. 2 68 teme: Ubírají se wesnianky auprawn odné a wy-
strojené do háje za piíinau rozwíjení wncuw. í neuschnul, dlauhé ži-

wobytí pedpowídá, krátké tm, kterýchžto wnce pouschly : než ješt

zbýwá nadje w druhé zkaušce. Pochytiwše ty uschlé wnce, metají je do

wody: plawe-li který, pi nejmenším rok žiwota zwstuje, naproti tomu

jistotn ješt téhož roku umrau, kterýchž wnce se pohižují.

Str. 118. Wštci, krywy, huslai a knzi.

Wstci byli starým Slowanum duchem proroctwí nadané osoby.

Srown. Mater verb. Vestec, vates, propheta divinus.

Krywy. Osoby, jenž pi obadech modloslužebných krwawé obti

wykonáwaly. Srown. Mat. verb. cry (cri) sanguis.

Slowo knz nejwyšší dstojnost u starých Slowanu znamenalo, ne-

bo knz netoliko wykonawatelem poswátných obadu, nýbrž i wudcem
lidu we wálkách býwal.

Str. 117. Swatowite, sláwy zdroji.

Swatowit — nejwznešenjší buh pohanských Slowanu (u Helmolda

deus deorum nazwaný), puwodce swtla a swta celého, jenž co slawný

rek a wítéz wše škodliwé zahání.

Str. ii8. Matko Žiwo, blahy zdroji.

Žiwa, bohyn žiwota a plodnosti, to též co mag-na mater, dea
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mammosa. — W rukopisu Mater verborum (od r. 1102) wyobrazena se

nalézá, jsauc odpolu piodna, majíc w jedné ruce klasy a w druhé kwítí;

tu i nápis teme: Sivá dea frumenti, ceres. — Na jiném pak list téhož ru-

kopisu: Sivá divá, dea.

Str. 118. Perune, swým jasným bleskem

OtewH nám sláwy brány.

Perun, buh hromu starých Slowanu. Srown. Parom, Parám et Bá-

rám; koen peru, ferio, conf. inidic. Brahma. (Jungm. Slown.)

Druhé oddleni*

I.

Bojowný a slawný národ Bodricw, z jehožto dj se zde obrazy

objewují, piebýwal mezi morem wýchodním ili Baltickým a Labem, od

eky Warnawy až do Trawny. Saf. Starož. 901. Kruté boje s Nmeckými
a Dánskými králi a knížaty swedl udatný Niklot, poslední to neodwislý

wlada národa Bodritského, jenž o zachowání starého ádu a náboženstwí

wší swau mocí se zasadiw, w boji slawn padl.

Množstwí lodí po wlnách tch modrých.

Podáwám zde popsání bitwy blíže Dubina na zemi a moi swedené

wlastními slowy Ludwíka Giesebrechta, jehožto nikdo z welké píchylnosti

k Slowanum winiti nebude. Um befelbe 3 e* 9 e 9 en & en *9» 3 U™
1147, fammelte ftd) t>aé §eer í)er $reu$fat)rer. £)te ganje (Strett?

maá)t tbetlte ftcf> tn jmet £eert)aufen $u jroet gíetcfyjettgen Unter*

rtefymungen gegen bte 5íbobvtten unb gegen bte utrjer. De
$iit)rer beé |)eereé, baé gegen Sfítfíot auéjog , maen (£r}bif$of

5lbaíbert »on Hamburg, 23tfd}of Xt)tetmar »on Verben, ber (Badj-

fenberjog |)etnrid) ber Coroe, beffen ©djrotegersater ^erjog $on--

rab »on 3<*t)nngen un & e *n 3&rft £>artrotg. 5lu$erbem maen
»ele @rafen, (Sble unb Oftter m Sager. £5e ganje 3 a^ er
©tretter mtrb , obne 3 n3C tf^t x>íel $u t)od) (?), auf 40.000 ange-

geben. Daju am nod) etne IDdntfcfye $lotte, beren SSemannung

ftd) gar auf 100.000 2ftann foli beíaufen Ijaben.— Daé ©acfyftícfye

|)eer roar fcfyon sorfyer uber bte untere Síbe gegangen, batte ftd)

ber ftúfte genát)erí unb beíagerte eben Dfítfloé $efte Sobin.

5íud) bte Dánen »erlte$en batjer, bté auf ÍBenge (?), tfyre $abr-

jeuge unb gefeííten fíd) ju ben 33eíagerern. X)obtn rourbe nun
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nod) bárter bebrangt. 3" &e r 3 e fte nienre man baíí) roabrjuneb 1

men, Die Sanen feen be nad)(ágígeren ©egner. d g e fd? a be*
balb cín Sluéfaíl nad) ber (Sette t)n, wo fte gelagert roaren.

SSteíe »on bnen rourben getóbter, aubere gefangen. — 3nbe£ er*

ful)ren bte Díanen, be !Dánifd)e $lotte fe fctymac; bemannt, unt)

befd>lo(Ten burcfy beren Ueberroáltgung ben 35elagerten |)lfe $u

fcfyaffen. @c grtffen jucrfí be ©cfyonen an, be ooran m £afen
íagen. £)e 3"^" faben bte 9Rott) íjrer ^rtegégefábrten unb freu*

ten ftcf> , benn bíe (5d)onen gcborten $u ©»ené ^arte. (ír§bt-

fcfyof Stfcer »on Díofcfytlb, bem be íDbbut ber gefammren glotte

iibertragen roar, enrmd) fetge auf en ^auffartbeífcr/fif unb »er*

barg ftrf> bort. Dennocr; leífíeten be Stngegrtffenen 2Bberftanb.

Um be $urcfyrfameren an ber $lucfyt ju bnbern, banben fte be
©cr/íffe jufammen; aber fte rourben bod) befegt; man jerrfj be
unb ba be ©rrtfe. (£n Xbeíl ber sJD?annfd)aft ftel burd) ba
©cfjroert, anbere roarfen ftd) n§ 50?eer unb famen barín um.

SÍBenbfcbe @efcf)íd>ten aué ben 3<>bren 780 bi 1182 »on Subrog

©efebrecfyt. Berlín 1843. — 3 Tb. ©. 29.

Str. 143. Tetislaw, hle! wdce Rámiw.

Jméno wudce udatných Ránu w této moské bitw sice známo není,

a wšak Saxo Grammaticus a Knitlinga sága sauasného krále Ránského

Tetislawa (Tetizlaf) uwozují.

Str. 145. Blýská swatá stanice.

Stanice (stanitia) ili kopí Swatowitowo , o nmž Saxo Gramm.

píše : Erat stanitia magnitudine et colore insignis, cui tantum venerationis

a populo Rugiano tributm est, quantum omnium pene deorum majestas

obtinuit. Eam enim prae se ferentes in humana divinaque grassandi poten-

tiam habebant etc. Znamení toto poswátné, jemuž se i králowská we-
lebnost koiti musela, neseno bylo w ele wojska, aby bojowníky kauze-

dlnau mocí swau k udatnosti zbuzowalo.

Str. 145. — prutem leskným
Do popele etné tahy píše.

Dithmar zmínku iní o zwláštním zpsobu, kterýmžto pomoští Slo-

wané osud budaucí zpytowáwali. Žena totiž u krbu sedící do popele áry
porznu psala, jich neítajíc; když pak po chwíli napsané áry seetla,

rowné íslo jí štstí, nerowné pak neštstí wštilo.

Str. 146. — Dubin, Zwin, tam Iíowa

Hoí, — — —
Auhlawní nepítel polabských Slowanu, kníže Saské Jindich, Lwem

nazwaný, nawrátiw se wítzn z Itálie (r. 1160), wyzwán byl králem

17
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Dánským Waldemarem, aby celau mocí swau na íši Bodricuw udeil,

nebo král tento peswdení nabyl, že Dánské íše síla s to býti ne-

mfiže, aby sob Slowany Pomoské podmanila. Naež Jindich Lew, ba-

žící po koisti Slowanské (Saxo. p. 757), s welkým wojskem do íše

Bodricuw wtrhnul, a plenil daleko široko meem i ohnm; zárowe s ním

nesmírné množstwí Dánuw na behy Slowanské se wyítilo. Niklot, usta-

wicnými wpády nepátel wysílen, a nemoha takowé moci odolati, hrady

swé Zwín, Dubin, Ilow (Ilowa, Ilowé?) a Lubor (nm. Mikilinburg)

zapálil a utekl se do pewného hradu Wurle, kdežto njaký as nepátelským

zástupm wzdorowal, až konen statný útok na n uiniw, kopím Nme-
ckým zabit jest.

Str. 147. Jenžto na Pann a u Lukina

Krwí stotisícw Sláwských tl
Luhy otcw našich zatopila.

Reku Pannu nyní Nmci nazýwají te ^ertne, W hrozné bitw
mezi Slowany polabskými a Nmeckým wojskem r. 924 u pewnosti Lu-
kina (Lunkini, Luncini [?] nyní Lenzen na Labi) swedené padlo, jak staí

chronisté wyprawují, ne mén než 120.000 Slowanu; 800 zajatých je-

št prý po bitw lítí nepátelé rozsekali.

Str. 147 Že tch ticet wojewod
Na ohawném, zrádném hodu

Gero, wzteklý Sasík, rozsekal.

Hrab Gero, jemužto král Otto wládu odewzdal nad krajinami Slo-

wanuw, podrobených meem Nmeckým, chtje prý zkáze sob hrozící se

wyhnauti, pozwal na hostinu ticet Slowanských knížat, a když tito wí-

nem opojeni na lože se odebrali, wšech ticet zabil. tomto Gerowi

píše p. Giesebrecht: ©raf @ero, etn auégqetcfyneter t)eé Slriegeé

rot ber burgerltcfyen 93ert)áltm£e funtuger íOícmn, í>em aud) 93ereí>*

famfeí ntcfyt mangelte— bod) jetgte er fetne (£inftd)t Ieber tutá)

Xbaten ai ourcfy 233 o rte!! Jakýby asi pomník p. Giesebrecht a

moderní Nmci Gerowi wystawli, kdyby tento Slowanem byl a onch
ticet hanebn zabitých knížat z kmene Germánského pocházelo?!

Str. 147. Že jest w neodwislé, skwlé wlasti

W swobod co šastný národ žil.

wzdlanosti a skwlosti zemí pomoských Slowanu mnoho sw-
dectwí máme, z nichžto zde jen ono uwádíme. jež poskytuje Kttitlinga

sága, stará, jazykem Islandským sepsaná kronika Dánská, jenžto sláwu

Dánuw welebíc, Slowany wšemožn snižuje a tupí, a sice w pekladu N-
meckém : £)er 3tnfút)rer i>er 93erooí)ner t>er 3nfd ^iigen, Somabur,

fdjlug benSánen eínen ^ergletd) sor; aber í>er (£r$btíd)of serlangte,
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bafj er em ftómg 93albemar ju $)anoett get)en unfc it)m ©ei§eln

ftellen foííte. Da gab Dontabur bem (írjbtícfjof etneu 9?att) uní) fprad)

alfo: „Du btft etn junger 50?ann ofyne (šrfaprung, oerlang ntcfyt ($et-

fjeln »on uné unb t)eer' nicfyt tn uníerem £anbe, $ieb' Ieber t)etm,

unb t)aíí beftánDtg $rieben mit uné, bté curc Canbe fo mot) i

beb aut ftnb, t»ie b t e unfrtgen jetjt ftnb; benn otele oon
curen Canben liegen obe tuiD unbebaut; baber pa§t eé ftc> beffer

fúr &ud), bafj it)x auf ben grteben, benn auf ben Jlrteg ^altet."

35atttfa)e ©tutfen 1. £eft, 1832.

Na ukázku, jaký duch a zpdsob wyprawowání w powstné „Knit-

linga sága" panuje, podáwáme zde z nesíslných druhu podobného ná-

sledující sady : ftapttel 12 1. @egen ben ©d)luj? beé ÍBtnreré gebot

$6ntg QSalbemar roteberum etnen 3 U 9- ^ r ft°9 nac*> 9íogen unb

ftteg ané £anb it etnem £Dpfert)aine bet (Straeía, n>eld>er 33oeu
betfjt Dajfelbft bramtten unb legten fte Meé obe, bemácfyttgten ftd>

$olfé unb (&ut unb jogen banttr ju ben ©cf)iffen. Darauf gtngen

fte aufé %anb auf ber anbern @ette bet QSalung unb oerbrannten

ba ganje £anb bté juíbrent DOíarftpla^e a t. d.

Str. 148. Palim když msta poddáwáte,

Welíce, by tichém u pokoji

Slowanský lid zhaubn plenili.

Widukind a Thietmar wyprawují, kterak král Otto hrady a msta
w zemi Slowanu Nmeckými žoldnýi osadil, mezi nimiž mnoho zlodj a

práwu propadlých wrahu a mordýu se nalézalo, a tmto udlil tu zwláštní

milost, aby Slowanuw sídla a píbytky dle swé libosti pleniti smli, a

wšak pikázal , aby krajanm swým Nmeckým škody inili se neopo-

wažowali.

Str. 148. Kterak Egil, Wiking bsný,
Kauící se Sláwskau krew,

Krevv tu s wínem smíšenau,

Chtje krotit žíze swau,

Do swého jest hrdla lil.

Egil, spráwce králowský ostrowa Bornholmu (r. 1080 — 90)

dchody swé rozmnožiti chtje, koráby na laupežní plawbu (Viking-

fahrt) wyprawiw, behy Sláwie plenil. Když pak se nkolik lodí Wendi-

ckých jemu na odpor postawilo, pemohl je Egil, a zabiw wudce Slowan-

skho, jeho korábu se zmocnil. Tu kázal, aby jemu íše s wínem k uhašení

žízn podána byla ; i odpowdíno, že w tísni bitwy wšechny sudy tro-

skotány jsau, a že wíno smíšené s krwí lidskau na podlaze korábu w laužích

stojí. Nicmén Egil pílbici swau sejmul a nabraw do ní wína krwawého

do hrdla je wlil. Od té doby nazwán jest Egilem krwawým (33lutcgtl).

t7*
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Str. 149. Horomysl tam, tu Stojnw král,

Na žerdi hle zkrwácena twá
Králowská, a okolo ní stál

Na kopích kruh hlaw —
Národ Bodrický, hájící wlast swau ped hrozným náwalem wojska,

králem Ludwíkem do zem Polabské wyslaného, krutau bitwu swedl s

Nmci r. 844, w nížto wudce Bodricuw, král Horomysl (Gotzomuisl,

Gestimulus, Hostimysl ?) padl a wojsko Slowanské na hlawu poraženo

bylo. — Zalabští Slowané r. 95 5 králem Ottonem poraženi jsau w hrozné

bitw na ece asa, kdežto Stojnw, král a wudce Slowanuw, zabit

jest. Druhého dne po bitw hlawa Stojnwowa na kul nastrená u prosted

wítzného wojska tkwla, okolo ní pak sedmdesát hlaw zajatých welmožu

Slowanských nabodnuto bylo.

Str. 150. Nad Arkonau welebnau.

Arlwna, sewerní pedhoí ostrowa Ránského do moe wybíhající,

jenžto ped asy slawným chrámem Swatowitowým slynulo. Wiz Kolláruw

wýklad ku Sláwy dcee, str. 109, kdež se i obraz, Arkonu wypodobu-

jicí, nalézá.

Str. 150. Dwanu a kupelnici

Swtí Luna záí swau.

Dwana (verbascum) a kupelnice (ranunculus acris) byliny Lad,

bohyni milosti, zaswcené. Wiz f)amifd), fcte StJTenfdjaft Deé ©la-

tt)tf)en
$J0?ntt)ué. 377.

Str. 152. Z hrobu wstanau Jarowita mocí.

Jarowit, buh polabských Slowanu, o jehožto korauhwi a zlatém

štítu zmínku iní Ebbo str. 71 a 80.

Str. 154. Aby Swaroh wkowný jeho

Obejmul swým žhaucím ramenem.

Swaroh, ili Swarožic, buh ohn starých Slowanu. Wiz O Swa-

rohowi od P. J. Šafaíka w asop. esk. Mus. r. 1844.

Str. 155. Hlawu od tla ti odsekali.

Nepátelé, hlawu w bitw zabitého krále Niklota na kul nasadiwše,

ji po ležení Nmeckém i Dánském plesajíce nosili. slawném tomto králi

Slowanském nedáwno Nmecký na slowo wzatý djepisec tento úsudek

pronesl: 9ííflot rcar ftarf unb íucj unb cm 93unbeétreue aucf) cjecjen

Slnberéglaubtge ben mefien (£l)rijren fcner gtit úberlegen. T>A§U

mamte ©efcfy. »on Dánemarf. i. 287.
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Dje krále Niklota a polabských Slowanu wúbec, ježto posud toliko

ze spisu Slowanstwu protiwných známe , každého nestranného zpytatele

historie lowenstwa podiwením a úctau naplniti musí k národu, jenž ped
tisíci lety mezi wšemi národy sewerní Ewropy na nejwyšší stupe vzd-
lanosti wystaupil, lákaje tím okolní nepátele k neustálým putkám a kr-

wawým autokum na vvlast a národnost swau. Co tenkráte Slowanských

sídel, mst a hradu rozkotáno, jaké množstwí hrdinských wudcu a král w ne-

síslných hrozných bitwách padlo — to wše nám jen powrchn a jako mlhau

pokryto se zjewuje vve spisech sauwkých nepátel pokolení Slovanského.

A wšak welká ást nynjších cizích spisowatelu (byf i na pud praslowan-

ské žili) nejinak s národem zalabských Slowanu we spisech svvých na-

kládá, jako nkdy Španlowé s nešastnými Indiány w Americe. Zde,

kdeby se to sláwy Germánské ponkud nemile dotýkati mohlo, žádného

saucitu a sprawedliwého rozwážení nenalézáme, pohešujíce peasto i nej-

chatrnjší prawidla a zásady historie. Tak píše na p. Giesebrecht — jenž

sob ostatn sbírkau swých materiálu nemalých zásluh o budaucí historii

polabských Slowanu získal — tato slowa : £)e 2Benben tyaben eé ju

fetnerlet gefcfycfyrltcfyer Ueberlteferung gebracfyt, ntcbt etnmal ju t)-

jtDnfcfyen ©efctcfyten, rot íue ©ermanen fctyon n fcen Xagen beé Xa*

ctrué (?). A jinde opt: £)te 28ent>en *>ermod)ten felbfr ntc^t cíne

©efcfyícfyte ber 28ent>en tn trgenb roelcfyer $orm ju »ertt>trfltd)en (! ?).

Každý, kdo mysl k tmto wcem piloží, nahlídne, že wrná historie po-

labských Slowanu jen Slowanem sepsána býti muže, jenž obezetností,

wytrwalostí a láskau k wci samé nadán jsa, nám prawdiwý obraz dj
onch cizím pérem zlehených národu wytwoií.

ii.

Srbowé polabští mezi Sálau, Labem a Rudohoí bydlící— od té doby,

co je Jindich Ptáník nejprwé I. 92 2, potom pak ješt silnji 1. 92 7

žezlu swému podrobil, nedosáhli nikdy auplného swobodstwí. W jejich

znmení, zwlášt po založení biskupstwí Míšeského a Žíanského, po-

kraowáno bez pítrži s nejwtším ausilím. W celém obwodu jejich zemé

bez pestání byli zakládáni hradowé Nmetí, osazowáni zbrojným lidem

Nmeckým a jednotliwé župy podizowány hrabatm Nmeckým, nad nimiž

od 1. 929 markrab Míšeský wrchní zpráwu wedl. — — Na poátku XI.

století dostalo se markrabstwí Míšeské hrabti Konrádowi z Wetinu, jenž

památku swau w letopisech lowenstwa zwlášt tím zwnil, že národ-

nost Slowanskau u Srbu pedlabských rozlinými prostedky, meem i

obmysly a chytrostí, konen docela wyhladil. Šaf. Starož. str. 862.

IV.

Str. 166. Ach, pro šlapeš na Slowanské plém—
Z historie Polské známo , kterak utiskowání Rusínuw již za pano-

wání Jagielloncuw poátek wzalo.
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Str. 166. Na panenskau obt zpome sob,
Kterauž Wanda Sláwské krwi dala.

Do pedkesfanské doby Polské historie náleží známá powst o kn-
žn Wand, kterážto, aby se wyhnula satku s Ritigerem, bojowným ci-

zincem, jenž s wojem swým do Polsky byl pitáhnul, do eky Wisly se

uwrhla. U wsi Mogifa nazwané, nedaleko Krakowa ležící, zdwiha se po-

dnes ohromný row, jejžto lid mogilau Wandy nazýwá.

Str. 170. Mojmír padl — Nitra rozboena —
Wlast swých syn kiwi pokropena.

Maai, usadiwše se w Potisí a zmocniwše se šfastnými wýprawami

na wýchod, jih i západ, oboili se po nkolikerém daremném pokaušení

(podlé zpráwy ann. Saského ješt 906 Mojmír wšeliké útoky Maaru
wítzn odrazil) konen 1. 907 dwojitau silau na Morawskau íši, od

Rastice pracn založenau, od Swatopluka pak wítzn zwelicenau, a

wywrátili ji ze základu. Po hrozné porážce Nmcuw i Slowanuw u Preš-

purku (w srpnu 907), z nížto mladý král Ludwík sotwa se žiwotem

utekl, a w níž dle wší podobnosti i kníže Mojmír padl, zmizela samostatná

Slowanská Morawa z pole djin. Ráz ten uhodil do srdce Slowanstwa.

Dewní obywatelstwo, co ho smrti neb poroby zbylo, rozutíkalo se do

Tater, Bulhar, Chorwat a jinam. Šaf. Starož. str. 806.

VI.

W kruté bitw na Kosow r. 1387 mezi Srbským a Tureckým woj-

skem swedené Srbowé po stateném bojowání sice na hlawu poraženi

byli, a wšak sultán Murad od hrdinského Srba, Miloše Kobilie, zabit jest.

Skutek tento we zpwích a powstech Srbských i Dalmatských rozmanitým

zpsobem se welebí. Wiz na p. elakowského Slowanské národní písn,

díl III. str. 193.

VII.

Str. 178. Bda, slawný Wasilijewi,

Welebený car twj bílý,

U zajetí na Kasané

Nad osudem wlasti kwílí.

Roku 1445 oboil se Ulu-Mahmet, chán Kasanský, na Rusko. Slawný

car Wasilij Wasilijewi bez prodlení pole sebraw, s malým potem Ru-

ských wojínuw se wrahum na odpor postawil. U eky Kamenky bitwa

swedena jest, w níž Rusowé již byli wítzstwí získali, a wšak když plu-

kowé Ruští, poraziwše nepátele, po leženi Mongolském se rozprchli a je

drancowati poali, obrátili se nepátelé a nowý útok na Rusy uiniwše,
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wé, slawn bojujíce, padli; car Wasilijewi, z pemnohých ran krwáce-

jící a prsty od ruky swé usekané maje, zajat jest a na Kasán odweden.

Téhož asu se na Moskwu ze wšech stran hrozné nehody walily; wojsko

Ruské tém znieno, car w zajetí a ukrutný nepítel na blízku — k tomu

wypuknul ohe prudký w Kremlu, kterýmžto welké množstwí domu a

chrámu spáleno a pes 3 000 obywatelu o žiwot piwedeno jest. K do-

plnní swrchowaného neštstí zboena jest ostatní ást budow msta ped
ohnm obhájených pehrozným zemtesením, jenž téhož roku w m-
síci listopadu Moskwau dsné pohybowalo.

Str. 18 5. W Indii —
Národ Budhinw ml dáwná sídla.

Ponwadž o Budhtstech ili Budhinech též w oddílu následu-

jícím „Ganges a Hymelaja i
a wšak toliko we smyslu básnickém

zmínka se iní, budiž zde následující zpráwa položena. Asi 1000 let ped
nar. J. Kr. powstala w Indii sekta Budhistuw

,
jejížto hlawní náboženské

zásady jsau tyto : Jedna nejwyšší, newiditedlná, wšemohaucí a dobrotiwá

bytnost wládne weškerým swtem ; toliko cností dojde lowk wného
spasení; písn se zakazuje lež, pomluwa, krádež, msta, smilstwo, též i

nestídmost se zapowídá, aniž kdo žiwoicha jakéhokoli zabíti smí; ne-

ustálým rozjímáním o bytnosti swé wlastní lowku lze dojíti k poznání

bytnosti božské ; duše híšníka se po smrti tla w duši zwíecí promní.

Obtowali Budhisté nejvyššímu bohu a jiným nebeským duchm toliko

kwítí a owoce, zawrhujíce krwawé obti, zwlášt pak ddinost stctwu

ili kasty, o kteraužto se Brahmanowé horliw zasazowali. Nejwíce

z této poslední píiny powstalo kruté záští Brahmanu proti Budhistum, až

konen w krwawé boje wypuklo , kterými welký poet Budhistuw do

sewerních konin z Indické prawlasti swé zahnán byl. I nalézáme wedlé

zpráw erpaných ze spisuw Herodota, Ptolomaea, Pomp. Mely, Ammiana,

Marcellina a jiných starých spisowateluw národ Budín již mnoho století

ped J. Kr. na luhách a w lesích nynjší Wolyni a Blorusy obýwající,

jejžto wedlé písného pátrání našeho Safaíka za Slowanský pranárod po-

wažowati musíme. Nebudiž tedy skladateli tohoto spisu za pílišnau smlost

pokládáno, že okolnosti té w básni swé použiw, k Slowanským praotcm,

totiž k Budhistíim, až do Indie se zabral.

VIII.

Str. 188. Stíny chrámu Dwyprije.

We wysoké Indii, na pedhoí Hymelajském stýkají se u slawného

chrámu Dewaprayaja eky Blaghyrathy a Alaknanda, jenž pod názwem

Ganga ili Ganges do jižných luhu Indie wlny swé ženau.
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Str. 188. Na nž Žiwa wk-wná
Nejskwostnjší dary leje.

Žiwa (Shiwa) též w mythologii Indické znamená mocnost w teple

ili ohni se tající, jenž rozmanité twory plodí, do wýkwtu pudí a dozralé

opt ruší.

Str. 188. Slunce, oko Parabráma —
Brama, Parabráma, jméno nejwyšší božské bytnosti Indické;

Parabráma podal ctitelm swým wedlé uení w sanskritu obsaženého

Wdy (Vedha) t. j. swaté knihy božským swým Umem (Oum).

Str. 188. Amra, strom milosti —
Amra, strom pekrásn kwtaucí, jehožto lib dýchající kwt bohu

lásky zaswcen jest.

Str. 189. Z kalichu maddawy modré
Zlaté ptáe nyní letí —

Maddawa (Ipomea Quamoclit.), rostlina skwle kwtaucí, do

pokolení swlaku patící, jižto básníci Indití, ponwadž se kolem stromu

amry malebn wine, newstau Amrowau nazýwají. Wiz Sakontala aneb

prsten rozhodující od Kalidasa.

Str. 191. Ohni sláwa, wodám sláwa! —
Aynaye swaha! (ohni sláwa) wayuwe swaha! (wtrowi sláwa)

Suryaya swaha ! (zoi sláwa) ozýwá se asto w hymnách Indických. Wiz

Sláwa bohyn od Jana Kollára, str. 25 a 168. Fo bližších zpráwách o

píbuznosti Slowanské mythologie s Indickau dychtící we spisu podotknu-

tém pemnoho této wei dkazu welkau pilností a ueností sebraných

nalezne.

Str. 191. Sláwa wná Parabrámu,

Jehož Umem žiwot wstáwá

Z lna Swarhy swta chrámu.

Creuzer uwádí we spisu swém: @nmbottf unb 50?ptt)OÍoge ber

alten 93olfer tato slowa z poswátných knih Indických erpaná: £)ie

©ortfyetten ftnD etn$tg unb ctííetn nur bret, tjre Orte ftnb bte fe
be, bte miítlerc region otr ber Suftraum unb ber £>tmmel, fte

fint) nemítd? aá geuer, bte 2uft unb bte (Sonne* ©te roerben etn-

jeln genommen al bte ©ottfyetren ber mojtertofen Marnn Bhur,

Bhuvah unb Swar bejetcr/net unb Prajapati, ber &err ber ^reaturen,

t(r bte ^offeftt»*©ottl)ett »on tfynen, b. t. bte fte aCte bret tn ftd>
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ai bte (Stnbett aufnmmt. £)te 3 i l b e Om (Um. Oum) fprícfyt iebe

btefer bret ©orrbeten au , b. b. jee ©ottbet ber bret >í3elten

rot'rb hurá) Oum bejetcfynet ; fte qebórt bem an, meíd>er ben bód)íren

Ott berootynt, ber unenbltcfyen Siníjeit Parabrama.

Swarha (swarga) znamená w sanskrilu toiik co nebesa ; svar coe-

lum, svarga coelum Iudri (aether) Bopp Glossar. sanscr. Srown. lánek o

Swarohowi od Šafaíka vv asop. Mus. r. 1844- str. 488.

Str. 191. Budho, swt buditeli,

Žitívvrátce wkowený.

Budha w Indické mythologii tolik co slunce žiwot budící wyzna-

menáwá. Creuzer prawí : Budh bejeic^net ben 3 u ft an & & e ^ férroadjt*

fetné, b. t. ber tmeni (£rtt)etfurtg, unD Budha fyetfjt ber (Šrroecfte.

Žitíwrátce (Satiavrata) syn slunce u Indu. ©atta^rata ftet)t ím 3 ,1 bt'

fcfyen íOíntfyoé/ roenrt e ai ^erfon aufgefa§t rotrb, aíé ÍBeberber--

fleller beé Wenícjertíebenš aué bem 2lííeé oerfcfyíngenben, aber

aud) erjeugenben (^etcáffer ta.

Str. 2 03. Sprostým kovvem, mokem skropeným
Zjewí se ti síly prameny —

Pipomeme sob auinky praudu elektrického slaupu Voltowa.

Str. 203. Ano blesk se stane sluhau twým,
Jenžto klínem ohniwým
W okamžení zprávvy ti napíše

Ze wzdálených konin, z cizí íše.

Slowa tato wztahují se bezpochyby na elektro-magnetický dalekopis

ili telegraf, za dnu našich wynalezený.

Str. 2 07. — kterak plém
Drobných erw nowé díly zem
Stawí z malicherné skoepiny.

Jistý druh polypu, bílý koral, madrepora muricata nazwaný, roz-

plodil se na dn moském w takowém nesmírném množstwí, že ze skoe-

pin jeho pokrokem asu celé wýspy a ohromné ostrowy z more wystau-

pily, jenž rostlinami se pokrywše, pokolení lidskému za obydlí slauží.

XVI.

Žeby umní knihtiskarské echem z Kutné Hory rodilým wynalezeno

bylo, nedá se ani písn dokázati, ani docela zawrhnauti, tak že tato du-

mínka nám dosawáde nic jiného neposkytuje, nežli skwlau látku bá-

snickau.

18
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Str. 2 4 8. Slowan, národ wšpch powrhel,

Ani stínem lidské wzdlanosti

Nesmí slauti — atd.

Diwná wc, že známý uený professor w Mnichow roku minulého

weejn pronesl slowa podobající se nemálo kletb, jižto zlý duch Du-
chamor nad Slowanským národem wydal. Uwádíme zde na p. následující

místo: $at eé ^emanb an unferer 50?tte gercagt, ben ©laoen
coorbtnrr mít un etn unt»erfalgefcf)tcbtltcbeé lomení ai Slufgabe

an^uerennen, fo gtlt e in íDeutfcblanb aí 2lbfaíl t>on ber ^biíofo*

pí)te r roo md)t gar aíé oerbammungéttmrbtger QSerratb am etgenen

25lure. 2Bie ^oéltmen unb ^ajat) n unfern Sagen baé ^rogramm
ddh ©iilt>ane jngtecf) serlacben, eben fo roerben aucfy nbefem ©treit

aUe OSSerfóbnungéprojecte n ber 2beore,beé íXtatDnal^affeé n ber

6ffentlid)en SDíeínunggurcgeiDiefen unb ben ©íaoen fogar be SíoUe,

alé ©c^arten beé gro|en Scbtbtlbeé europatfcf)er 5Díenfd)betí $u ftgiu

rtren, bartnádfg abgefprocben. £eloten foííen fte bleben unb al
br ©treben, S0?act>t unb 95ebeurung 511 erlangen unb genal $u fen,

rorb n ©eutfcfjíanb aíé 95ermeflFenbet betracbtet, ja alé greoel unb

Slufrubr gegen narurltcfye SSeltorbnung tn ten QSann getban. Pomine
je§t etner n íDeutfc^íanD unb máge eé befer ai 2Befen gertngerer

5írt profFrbrtcn ©lasenrace i>a 2Borr ju reben, er rorb balb er*

fennen, ba$ eé flúger fe, 3 orn ' Sebenfcfjafr unb felbft Ungerecbtíg*

fett beé £>eimatlanbeé ju tbetíen, aíé grteben unb SStftgtet gu pre-

bigen, oon benen 9íemanb (Šttoa b^en »tfl.

^onatbíatter jur Gšrganpng ber Mgem. 2lugéb. Bettung

1845. Slprií.-

Mnoho-li prawdiwého tato slowa w sob obsahují, to prof. Fall-

mereyer sám nejlépe wí; a wšak pewn daufáme, že sausedé naši, poznawše

mrawní následky našeho národního snažení, déle se zpcowati nebudau,

prijmauti nás — alespo w prostomudrcké systematice swé — do ohrady

národ, wfili Fán k wyšším lílohám powolaných.

Omylowé.
Str. 7. iadek 7 zdola, místo: Duch, jenžto^se snáší, stj: Duch, jenž plane atd.

fi8 ,. 4 „ „ Psáno stojí: tenau ohniwau „ Psáno stojí lenau ohniwau:
"

136,' ,. 10 „ „ Nade wnýro wk, „ Na weskerých wk
,. 174, „ 16 _ „ K Muratowi kroznému, „ K Muratowi hroznému,
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